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 احتمال اعالم نامزدی ترامپ 
در  انتخابات ۲۰۲۴ 

براســاس گزارش ها، دونالــد ترامپ هفته 
آینده در »کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کار« 
در فلوریدا می گوید کــه نامزد احتمالی ۲۰۲۴ 
جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری آمریکا 
خواهد بود. به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا یکشنبه آتی در 
کنفرانس اقدام سیاســی محافظــه کار درباره 
آینده حزبی که او در سال ۲۰۱۶ در رقابت های 
درون حزبی توانست نامزد آن شود و بعد راهیابی 
به کاخ ســفید و چهار ســال ریاست جمهوری 
جنجالی، صحبت کند. نشســت اقدام سیاسی 
محافظه کاران قرار اســت روز پنجشــنبه ۲۵ 
فوریــه، در اورالنــدوی فلوریدا آغاز شــود و تا 
یکشــنبه ادامه یابد. این اولین حضور عمومی 
رئیس جمهور ســابق آمریکا پس از پایان دوره 
ریاســت جمهوری اش در حال وهــوای تیره و 
تار نیمه ژانویه، به شمار می رود. این همچنین 
عالمتی اســت به حزب جمهوری خواه درباره 
نقش او در آینــده این حزب. آکســیوس روز 
دوشنبه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد، او 
در نظر دارد تا رقیب جو بایدن یا یک دموکرات 
دیگر شود، در صورتی که بایدن ۷۸ ساله نخواهد 
برای رسیدن به دور دوم ریاست جمهوری اقدام 
کند. یک مشاور قدیمی گفت، سخنرانی ترامپ 
در این نشست جناح راســتگرا نمایش قدرت با 
انتقال این پیام است که شاید من دیگر توییتر یا 
دفتر کارم را نداشته باشم، اما من هنوز مسوول 
هســتم. هزاران تن از زمان شورش شش ژانویه 
کنگره که ترامپ با هدف لغو شکست انتخاباتی 
خودش آن را تحریک کرد و در نهایت پنج کشته 
بر جای گذاشــت، از این حزب خارج شده اند. 
ترامپ حساب توییتری خود را که جزو ابزارهای 
ارتباطی مورد عالقه اش در زمان حضور در کاخ 
سفید بود و دیگر رســانه های اجتماعی خود را 
بر ســر دروغ ها و رفتارهای تحریک آمیزش در 
جریان حمله به کنگره از دست داد. با این حال، 
نظرســنجی از جمهوریخواهانی که این حزب 
را ترک نکرده اند، نشــان می دهد که این رئیس 
جمهوری سابق به وضوح از طیفی از نامزدهای 
بالقوه ۲۰۲۴ کــه چه حامی او هســتند و چه 
حامی او نیستند، در یک رقابت مقدماتی خیالی، 

جلوتر است.

پایگاه خبری آکســیوس به نقــل از منابع 
ناشــناس همچنیــن گــزارش داد، برخی از 
نامزدهای احتمالی انتخابــات ۲۰۲۴ به دنبال 
گرفتن تاییدیه ترامپ بوده اند. همچنین به این 
نکته اشاره شــد که این رئیس جمهوری سابق 
که تا روز انتخابات بعدی ۷۸ ســاله می شود و 
اکنون که در کاخ سفید نیســت با تهدیدهای 
حقوقی قابل توجهی روبروســت، شاید برنامه 
دارد که خودش را همســو با آنها نشان دهد اما 
در نهایت نامزد نشــود. اگر ترامپ حزب خود را 
بنا کند و ۴۶ درصــد از جمهوری خواهان را به 
ترک این حــزب ترغیب کند، چه می شــود؟ 
جمهوری خواهــان چطور خواهند توانســت 
بار دیگر ســالمت خود را بازیابنــد؟ اگر بخش 
گسترده ای از حامیان )به حزب دیگر(  مهاجرت 
کنند، چگونه خواهند توانســت قدرت را حفظ 
کنند؟ حقیقت این است که، نمی توانند. فرصت 
به دست آوردن قدرت فرارسید و از دست رفت. 
جمهوری خواهان در ماه جاری، وقتی که تصمیم 
گرفتند ترامپ را در دادگاه اســتیضاح محکوم 
نکنند، این فرصت را از دست دادند. آنان فرصت 
متوقف کردن او را داشتند، اما در عوض در پیش 
گرفتن یک قمار سیاســی را انتخاب کردند. به 
نظر می رســد که آن قمار نتیجه نداشــت. اگر 
امید ســناتورهای جمهوری خــواه این بود که 
بر مبنای »قانون اساســی« به عدم محکومیت 
رای دهند و بعد شب را به آرامی به پایان ببرند، 
ترامپ وعده داده که هیچ چیــز در مورد آینده 
حزب جمهوری خواه، مالیم نخواهد بود. کمیته 
اقدام سیاسی ترامپ، ۷۵ میلیون دالر بودجه و 
همچنین یک پایگاه گسترده داده های اطالعاتی 
درباره اطالعات تماس رای دهندگان را در اختیار 
دارد. اکسیوس همچنین به نقل از جیسون میلر، 
مشاور ارشد سابق ترامپ گفت که تنها شکاف 
میان جمهوری خواهان ساکن منطقه واشنگتن، 
و جمهوری خواهان با خاستگاه مردمی در سراسر 

آمریکا است.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 یکی از وعده هایی که »جو بایدن« 
در کارزار تبلیغاتــی اش به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره 
قرار داد و حتی به نوعی در مورد آن 
مثال های عینی ارائه داد، نوع و مدل 
برخورد واشنگتن و دولت احتمالی 
او با عربستان ســعودی بود. بایدن 
بارها در ســخنرانی  خــود در جمع 
طرفدارانش به موضوع نقض حقوق 
بشر در عربستان اشــاره کرده بود و 
حتی در جایی شــاهد آن بودیم که 
او رسماً به پرونده قتل سیستماتیک 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی که در واشنگتن پست قلم 
می زد اشــاره کرد. البتــه زمانی که 
خاشقجی در کنسولگری عربستان 
واقع در استانبول به قتل رسید و تیم 
ترامپ هیچ اقدام قاطعی علیه محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
انجام ندادنــد، بایدن در همان زمان 
علناً و رسماً اقدام ریاض و همچنین 
مســامحه ترامــپ و کاخ ســفید با 
سعودی ها را زیر ســوال برد و حتی 
بر ولیعهد ســعودی تاخت. اما حاال 

اوضاع تا حدودی فرق کرده است. 

بایدن وارد کاخ سفید شده و بیش 
از یکماه است که از مراسم تحلیف او 
که در ۲۰ ژانویه برگزار شد، می گذرد. 
او در همان ساعات ابتدایی ورودش به 
کاخ سفید چندین فرمان اجرایی در 
حوزه مهاجرت و حتی توقف ساخت 
دیوار مکزیک صادر کــرد که توجه 
بسیاری از آســیایی ها، التین تبارها 
و ســایر قومیت ها و نژادها را به خود 
جلب کرد اما مســاله اینجاست که 
بایدن تمرکــزش را به صورت کاماًل 
مشــهود بر پرونده یمن گذاشــته 
بــود. این بحران که وارد ششــمین 
ســال خود شده اســت و عربستان 
ســعودی به عنوان رهبــر ائتالف 
عربــی در آن »نقــش اول« را دارد، 
با پیوســتن امارات متحــده عربی 
و گزینش مــزدوران اســتخدامی 
سودانی، مراکشی و الجزایری االصل 
به یک جنــگ ضد بشــری تبدیل 
شــد، یکی از موضوعاتی اســت که 
رئیس جمهوری آمریکا به نوعی آن 
را در یکماه نخست زیر ذره بین خود 

قرار داده است. 
در قدم اول ســیگنال هایی که از 
سوی واشنگتن در مورد پرونده یمن 
به جامعه ملل مخابره شد به نوعی این 
امید را زنده کرد که قرار است بحران 
انسانی اعم از عدم رسیدن دارو و غذا 

به دلیــل محاصره فــرودگاه صنعا، 
شکسته شود و پس از آن حمالت به 
کلی قطع شود و کمی بعد مذاکرات 
چند جانبه برای رسیدن به نقشه راه 
مشخص در این کشــور آغاز شود. 
بایدن در این راستا بسیار سخن گفت  
و در خالل آن هم شــاهد بودیم که 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایاالت 
متحــده ُکدهای امیدبخشــی را به 
یمنی ها داد که تمام این کنشگری ها 

به نوعی علیه ریاض بود. 
یکــی از اقدام هایی کــه بایدن و 
تیمش در این مسیر برای آرام کردن 
پرونــده یمن و تاحدودی کاســتن 
ریسک درگیری ها در منطقه انجام 
دادند، کاهش و حتــی قطع فروش 
تسلیحات به امارات و عربستان بود. 
وزارت خارجه آمریکا در اوایل بهمن  
ماه اعالم کرد کــه رئیس جمهوری 
آمریکا توقف فروش این تسلیحات 
را رسماً اعالم کرده اســت اما نکته 
جالب این است که تنها ۱۰ روز قبل 
از برگزاری مراسم تحلیف بایدن در 
ضلع غربی ساختمان کنگره آمریکا، 
پنتاگون  اعالم کرد که وزارت خارجه 
آمریکا فروش بالقــوه ۳۰۰۰ بمب 
هدایِت  دقیق به عربستان سعودی را 
در قراردادی به ارزش ۲۹۰ میلیون 

دالر تایید کرده است. 

روز بعد از اعــالم این خبر هم در 
اخبار تکمیلی آمد کــه این قرارداد 
شــامل ۳۰۰۰ بمب کوچــِک مدِل 
جی بی یــو-۳۹، محفظه، تجهیزات 
پشتیبانی، قطعات یدکی و پشتیبانی 
فنی می شــود که نشــان می دهد 
این قرارداد به نوعــی برای تحکیم 
روابط ترامــپ و ســعودی ها پس 
از خانه نشــینی و خــروج از کاخ 
سفید عملیاتی شده اســت. کاماًل 
مشخص است که فروش تسلیحات 
به عربستان و حاشــیه خلیج فارس 
یکــی از بزرگتریــن و اصلی ترین 
تجارت هایی است که روسای جمهور 
آمریکا نمی توانند چشمانشان را بر 

آن ببندند؛ چراکه ما شاهد بودیم در 
سال ۲۰۱۶ میالدی هم تعدادی از 
صاحبان کارخانه های تولید و فروش 
تســلیحات به صورت پشت پرده از 
ترامــپ حمایت کردنــد و در مدت 
چهار سال گذشته هم مبالغ هنگفت 

به جیب زدند. 
حاال هم علیرغم آنچــه بایدن و 
دموکرات ها به دنیا نشــان داده اند، 
آنها هم در حال فروش تســلیحات 
به عربستان هستند، اما مدل اجرا و 
همچنین روش کانالیزه کردن رفتار 
سعودی ها برای خریدهای بیشتر از 
آنها با جمهوریخواهان فرق می کند.

 حقوق بشر 
اهم خرید تسلیحات

بایدن بارها بر نقض حقوق بشر در 
یمن و بحران انسانی آن تاکید کرده 
و از سوی دیگر، فشارهای متعددی 
بر ریاض در این حوزه آورده است که 
آزادی چندین فعال مدنی و سیاسی 
زن و مرد توســط دســتگاه حاکم 
 بر عربســتان هم در همین راســتا 

قرار دارد. 
او نــه تنها پرونده خاشــقجی را 
دوباره احیا کرده و خواهان انتشــار 
تمام و کمال گــزارش محرمانه آن 
شده است، بلکه روز گذشته روزنامه 
القــدس العربی نوشــت که وکالی 
مدافع خانواده  هــای قربانیانی که 
در ســال ۲۰۱۹ به ضرب گلوله یک 
ســرباز ســعودی در پایگاه نظامی 
ایالت فلوریدا آمریکا کشته شدند، از 
عربستان شکایت کرده اند. این دقیقاً 
قرینه همان پروندة ۱۱ ســپتامبر 
است که در زمان اوباما با تحریک او و 
تیمش به جایی رسید که عربستان 
محکوم به پرداخت غرامت شد و در 
نهایت قانون جاســتا در این کشور 
علیه ریاض با امضای اوباما به تصویب 
رســید. حاال هم بــدون تردید تیم 
بایدن به دنبال آن اســت تا با اعمال 
فشار بر ریاض از طریق پرونده هایی 
مانند خاشقجی، زندانیان سیاسی و 
همچنین شکایت از عامل تیراندازی 
در پایگاه فلوریدا و ده ها مساله دیگر، 
سایه ترس را بر ســر عربستان نگه 
دارد تا بتواند منافعش را تامین کند. 
نمونه این تامین منافــع را باید 
قرارداد روز یکشنبه شرکت صنایع 

نظامی سعودی )ســامی( و شرکت 
صنایع تسلیحاتی »الکهید مارتین« 
آمریکا دانست رسانه ها از آن به عنوان 
توافقنامه استراتژیک با هدف تقویت 
توانمندی هــای نظامی عربســتان 
نام بردند. طبق بیانیه منتشــر شده 
از ســوی ریــاض، توافقنامه جدید 
در راستای توســعه توانمندی های 
بومی ســازی از طریــق انتقــال 
تکنولوژی و آشنایی و آموزش کادر 
عربستانی در زمینه تولید محصوالت 
و ارائه خدمات به نفع نیروهای مسلح 

عربستان است. 
این دقیقــاً به معنای آن اســت 
که وعــده بایدن و حتی دســتور او 
مبنی بر توقف فروش تسلیحات به 
سعودی ها یک ماه هم دوام نیاورد و 
عالوه بر آن انگلیس هم که متعهد به 
عدم فروش سالح به ریاض شده بود، 
همچنان در حال انعقاد قراردادهای 

تسلیحاتی است. 
در این راســتا آکســفام، یکی از 
بزرگترین سازمان های بین المللی 
امدادرســانی، دولت انگلیس را به 
طوالنی کردن جنگ یمن از طریق 
صــادرات تجهیزات ســوختگیری 
هوایی متهم کرده و در گزارش خود 
گفته کــه  نیروی هوایی ســعودی 
همچنان در حال بمباران کورکورانه 

این کشور است. 
بر این اســاس اشــتهای بایدن 
همانند ترامپ نســبت بــه فروش 
تسلیحات نه تنها کم نشده، بلکه به 
دلیل بحران اقتصادی ناشی از پاندمی 
کرونا احتمال دارد افزایش پیدا کند 
که بدون شک در یمن موج جدیدی 

از »آنومی« به پا خواهد شد.

واکنش محافل بین المللی به بدعهدی بایدن در خصوص حل بحران یمن و عدم فروش  تسلیحات به عربستان؛

خلفوعدهاستراتژیکومنافعمحور!
وعده بایدن و حتی دستور 

او مبنی بر توقف فروش 
تسلیحات به سعودی ها 
یک ماه هم دوام نیاورد و 

عالوه بر آن انگلیس هم که 
متعهد به عدم فروش سالح 
به ریاض شده بود، همچنان 
در حال انعقاد قراردادهای 

تسلیحاتی با عربستان 
است

نکته جالب این است که 
تنها 1۰ روز قبل از برگزاری 

مراسم تحلیف بایدن در 
ضلع غربی ساختمان کنگره 
آمریکا، پنتاگون اعالم کرد 

که وزارت خارجه آمریکا 
فروش بالقوه ۳۰۰۰ بمب 

هدایِت  دقیق به عربستان 
سعودی را در قراردادی 

به ارزش ۲۹۰ میلیون دالر 
تایید کرده است

پلیس گرجستان دیروز )سه شنبه( در دفتر حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد متوسل به استفاده از گاز اشک آور 
شد و رهبر این حزب و دست کم ۲۰ فعال دیگر را بازداشت کرد. به گزارش اسپوتنیک، وزارت کشور گرجستان در 
وب سایت رسمی خود اعالم کرد: حکم نینو چاخناشویلی، قاضی دادگاه شهر تفلیس درخصوص بازداشت نیکانور 
ملیا، رهبر حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد ۱۷ فوریه ســال جاری میالدی اعالم شد و اجرای آن نیز به دست 
وزارت کشور ســپرده شــد. این وزارتخانه افزود: پلیس از قبل به اعضای حزب 
اپوزیسیون جنبش ملی متحد درباره برنامه هایش برای بازداشت ملیا هشدار داده 
بود و از آنها خواسته بود تا مداخله نکنند. وزارت کشور گرجستان در ادامه تاکید 
کرد: نمایندگان وزارت کشور به مردمی که در مقابل دفتر این حزب اپوزیسیون 
تجمع کرده بودند هشــدار داده بود که مانع نماینــدگان پلیس در اجرای حکم 

دادگاه نشوند. 

یک روز پس از درخواست اعتصاب عمومی در میانمار، معترضان دیروز )سه شنبه( بار دیگر به خیابان های یانگون 
آمده و علیه کودتای نظامی در میانمار دســت به راهپیمایی زدند. به گزارش آسوشــیتدپرس، تعداد معترضان در 
اعتراضات روز دوشــنبه کم بود اما حدود ۱۰۰۰ تن در یانگون در مرکز شهر حاضر شدند و سایر گروه ها نیز در سایر 
خیابان های این شهر دست به تجمع و میتینگ زدند. در مانداالی نیز مراســم تدفینی برای یک معترض ۳۷ ساله 
برگزار شد که روز شنبه به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. وی و یک پسر 
نوجوان در جریان تیراندازی پلیس و سربازان به سوی جمعیتی که در حمایت از 
کارگران بارانداز تجمع کرده بودند، کشته شدند؛ این کارگران دست به اعتصاب 
زده بودند. ارتــش می گوید به این دلیل دســت به کودتا زده کــه دولت مدنی 
 میانمار از رسیدگی به درخواست بررســی تقلب احتمالی در انتخابات پارلمانی 

امتناع کردند.

گسترش دامنه اعتراضات در پی اعتصاب سراسری در میانماربازداشت رهبر اپوزیسیون گرجستان در بحبوحه اعتراضات مردمی

عبداهلل عبداهلل، رئیس شــورای عالی آشــتی ملی 
افغانســتان به دنبال توقف مذاکرات بین افغان ها در 
دوحه پس از یک وقفه، اظهار کرد: جامعه بین المللی و 
کشورهای منطقه باید از نفوذ خود برای فشار به طالبان 
برای صلح، اســتفاده کنند. به گزارش اســپوتنیک، 
عبداهلل در نشست این شورا گفت: از جامعه بین المللی 
می خواهیم به کشــورهایی که دارای نفوذ نســبت به 
طالبان هستند، فشــار بیاورند و طالبان را به استفاده 
از فرصت برای صلح، وادار کنند. این مقام همچنین از 
اقدام دولت آمریکا مبنی بر بررسی توافق فوریه ۲۰۲۰ 
با طالبان، اســتقبال کرد. وی گفت: امیدواریم آمریکا 
تصمیمی بر مبنای شــرایط در افغانستان بگیرد. ما از 
تصمیمات اخیر کشورهای عضو ناتو، استقبال می کنیم. 
رئیس شــورای عالی آشتی ملی افغانســتان بار دیگر 
افزایش خشونت در افغانستان را محکوم کرد و یادآور 

شد این موضوع بر روند مذاکرات هم تأثیر گذاشته است. 
مذاکرات طالبان-کابل در سپتامبر در دوحه آغاز شد، 
اما از آن زمان تاکنون متوقف مانده بود. روز دوشــنبه، 
نمایندگان دو گروه پس از وقفه بیش از یک ماه، نشستی 
برگزار کردند. بنا بر اعالم طالبان، طرفین به گروه های 
کاری دستور دادند به منظور نهایی کردن دستور کار 

مذاکرات، نشست ها را ادامه دهند.

به گزارش سومریه نیوز، واحد اطالع رسانی امنیتی 
عراق در پی حمله راکتی دوشــنبه شب به منطقه سبز 
)الخضــراء(، بیانیه ای صادر کرد و به تشــریح جزئیات 
حمله راکتی پرداخت. در این بیانیه آمده اســت که ۳ 
راکت شلیک شده که دو راکت به منطقه الخضراء و یک 
راکت در منطقه الحارثیه و از منطقه السالم )التوبچی( 
شلیک شده است. در ادامه بیانیه اشاره شده است: در این 
حمله راکتی ۴ خودرو غیرنظامی آسیب دید و سکوی 
پرتاب راکت نیز از سوی فرماندهی ستاد عملیات بغداد 
کشف شد. تحسین الخفاجی، ســخنگوی فرماندهی 
ستاد عملیات مشترک عراق اعالم کرد که حمله راکتی 
از ســمت الکراده صورت گرفته اســت. از سوی دیگر، 
ســخنگوی ائتالف ضد داعش تاکید کرد که این حمله 
هیچ خسارت جانی در پی نداشــت. برخی منابع اعالم 
کردند این حمله چند زخمی برجای گذاشته است. هادی 

العامری، رئیس ائتالف الفتح در بیانیه ای رسمی حمله 
راکتی دوشنبه شب را به شــدت محکوم کرد. در بیانیه 
العامری آمده که حمله راکتی به هیئت های دیپلماتیک 
و به وحشت انداختن شهروندان غیر نظامی به هر بهانه ای 
که باشــد هیچگونه توجیهی ندارد. در ایــن بیانیه از 
دستگاههای امنیتی خواسته شده که به مسئولیت خود 

در حفاظت از هیئت های دیپلماتیک عمل کنند. 

عبداهلل عبداهلل خواستار فشار کشورها به طالبان شدحمله راکتی به منطقه سبز بغداد
خبرخبر


