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عملیات انتحاری داعش در بغداد 
با 32 کشته و 110 زخمی 

منابع خبری عــراق ظهر روز پنجشــنبه 
گزارش دادند کــه در دو انفجار انتحاری واقع 
در بغداد همزمــان دســتکم ۱۲ غیرنظامی 
کشــته و بیش از ۲۰ نفر دیگر زخمی شده اند. 
دو عامل انتحاری با بســتن کمربند انفجاری 
خود را در بین مردم در بازار دســت فروشان 
در میدان »الطیران« در مرکــز بغداد منفجر 
کردند. به گزارش اسپوتنیک،  درپی این انفجار، 
خودروهای آمبوالنس برای انتقال کشــته و 
زخمی هــای انفجار به محل اعزام شــده اند. 
نیروهای امنیتی نیز محل هــای دو انفجار را 
به محاصره خود در آورده انــد. خالد المحنا، 
سخنگوی وزارت کشور عراق درباره جزئیات 
دو انفجار انتحاری در میــدان »الطیران« در 
مرکز بغداد گفــت: اولین تروریســت حامل 
کمربند انتحاری وانمود کرده که بیمار اســت 
و وقتی مردم در اطرافش جمع شدند، خود را 
منفجر کرده است. وی افزود: دومین تروریست 
نیز به فاصله اندکی وقتی مــردم برای انتقال 
زخمی ها جمع شدند، کمر بند انتحاری خود 
را منفجر کــرد. برخی منابع خبــری عراق به 
نقل از یک منبع امنیتی عراقی از افزایش آمار 
تلفات این دو انفجار به ۲۱ کشته و ۴۴ زخمی 
خبر دادند. آمارهای پیشین از کشته شدن ۱۲ 
نفر و بیش از ۲۰ نفر در این دو انفجار حکایت 
داشــت. درپی این انفجار، یک منبع امنیتی 
عراقی گفت که نشستی در سطوح باال در مقر 
عملیات مشــترک بغداد برای بررسی اوضاع 
امنیتی بغداد برگزار شــده است. همزمان نیز 
همه مسیرها و ورودی های منتهی به منطقه 
امنیتی ســبز در مرکــز بغداد نیز کــه دفاتر 
تعدادی از نهادهای بین المللی، سفارتخانه ها و 
دستگاه های مهم حکومتی در آنجا قرار دارد، 
بسته شــده اســت. این منطقه دو کیلومتر از 

میدان الطیران فاصله دارد. 

در راســتای این انفجار، خبرگزاری اعماق 
وابسته به گروهک تروریستی داعش در صفحه 
اینستاگرام خود، مسؤولیت این حمله خونین 
را که طی آن ۳۲ نفر کشــته و ۱۱۰ نفر زخمی 
شدند، برعهده گرفته است. در اطالعیه ای که 
این گروهک تروریســتی در این خبرگزاری 
منتشر کرد آمده اســت که یکی از عناصر این 
گروهک به نام »ابو یوسف االنصاری« کمربند 
انتحاری خود را که در میــدان الطیران بغداد 
به تن داشــت، منفجر کرد و کمربند انفجاری 
دوم نیز به همین روش توســط »محمد عارف 
المهاجر« دیگر عضو تروریســت این گروهک 
منفجر شده اســت. به گفته مسؤوالن عراقی 
این دو انفجار در بازار مردمی و شلوغ در میدان 
الطیران در مرکز بغداد به وقوع پیوست که طی 
آن ۳۲ نفر کشته و ۱۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. 
پیش از این سرلشــکر خالد المحنا سخنگوی 
وزارت کشــور عراق اعالم کرده بود که داعش 
پشت این دو حمله انتحاری قرار دارد و این پیام 
روشنی از سوی داعش اســت و این گروهک 
تروریستی می خواهد موجودیت خود را نشان 
دهد. به دنبال این اقــدام، مصطفی الکاظمی 
نخســت وزیر که همزمان فرمانده کل قوای 
عراق نیز هســت، شــماری از مقام های ارشد 

امنیتی و اطالعاتی کشورش را برکنار کرد. 
پس از به عهــده گرفتن مســئولیت این 
عملیات توسط داعش، شــماری از مسئوالن 
عراقــی، عربــی و بین المللــی انفجارهــای 
تروریستی پنجشنبه بغداد را محکوم کردند. 
عالوه بر مقامات عــراق و جریان های نظامی 
و سیاســی این کشــور، مصر نیــز دو حمله 
تروریستی در بغداد را محکوم و بر ایستادگی 
این کشــور در کنار عراق بــرای حفظ امنیت 
و ثبات و مقابله با همه اشــکال تروریســم و 
افراط گری تاکید کرد. سفیر اتحادیه اروپا در 
عراق نیز حمالت خشونت آمیز علیه بغداد را به 
شدت محکوم کرد. اردن نیز ضمن محکومیت 
حمالت در مرکز بغداد گفــت، امنیت عراق و 
اردن جدایی ناپذیر اســت. در همین راســتا، 
احمد ابو الغیط، دبیــر کل اتحادیه عرب این 
انفجار تروریستی را اقدامی شــرم آور خواند 
که تالش هــای مســتمر دولت عــراق برای 
بازگردانــدن امنیت و وحدت ملــی و تقویت 

حاکمیت عراق را از بین می برد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

روز چهارشــنبه، ساعت ۰۸:۱۵ 
دقیقه صبح به وقت واشنگتن، شاهد 
خــروج دونالد ترامپ و همســرش 
)مالنیــا( از کاخ ســفید بودیــم. 
چمدان های آنها هــم دقایقی بعد 
به هلیکوپتر ســبز رنــگ و معروف 
ریاســت جمهوری آمریکا یا همان 

»مارین وان« منتقل شد. 
چندی بعد هم او و همسرش در 
پایگاه هوایی آنــدروز فرود آمدند و 
ترامپ همان رفتار گذشته را تکرار 
کرد: اصرار بر آنچه که فکر می کنی 
درست اســت ولی دیگران قبولش 
ندارند! او در جمع برخی هوادارانش 
رو به سوی تمام دوربین ها اعالم کرد 
که دوره چهار ساله اش عالی بوده و باز 
هم از خود تعریف و تمجید کرد؛ اما 
نکته  مهمتر در سخنان ترامپ بود که 
در آخِر سخنانش و قبل از آنکه سوار 
بر هواپیمای آبــی رنگ »ایر فورس 
وان« شــود، یکباره و بدون مقدمه 
اعالم کــرد: »از شــما خداحافظی 
می کنم و روزی در قالب و شــکلی 
متفاوت باز خواهیم گشت!«. اینکه 

او تا چه حد می تواند شعارش مبنی 
بر ظهور مجدد در ساختار سیاسی 
ایاالت متحــده را عملیاتی کند، به 
روند اســتیضاحش مربوط اســت 
که روزهای اخیر تایید شــد. حاال 
دشمن خونی ترامپ و رفیق گرمابه 
و گلســتان نانســی پلوسی، رئیس 
مجلس نماینــدگان آمریکا یعنی 
»چاک شــومر«، تصدی ریاســت 
ســنا را برعهده گرفتــه و اتفاقاً بر 
اساس دستور بایدن قرار است روند 

استیضاح را پیگیری کند. 
ایــن نزاع های حزبی بــه نوعی 
نشان می دهد که کار برای جو بایدن 
تا حدودی در داخل ســخت است 
اما به هر ترتیب پلوســی رو گذشته 
)جمعه( اعــالم کرد کــه به زودی 
استیضاح ترامپ کلید می خورد. با 
همه این تفاسیر، جو بایدن دقایقی 
پس از سوگند خوردن بر انجیل، در 
میان انبوهی از نیروهــای امنیتی 
و نظامی ایاالت متحــده، به همراه 
خانواده اش از کنگره به کاخ ســفید 
منتقل شد. او البته یکبار دیگر شاهد 
چنین مراسمی در ۲۰ ژانویه ۲۰۰9 

میالدی بوده است. 
زمانی که »باراک اوباما« به عنوان 
نخستین رئیس جمهور سیاهپوست 

آمریکا، دست چپش را روی انجیل 
قــرار داد و کمی قبل تــر، این جو 
بایدن بود که به عنوان معاون اوباما 
ســوگند یاد کرد اما حاال به عنوان 
رئیس جمهور وارد اتاق فرمان ایاالت 
متحده شده اســت. قبل از مراسم 
تحلیف همه معتقد بودند که ورود او 
به اتاق بیضی بدون تردید پیامدهای 
زیادی خواهد داشــت و اتفاقاً این 
تحلیــل درســت از آب درآمــد؛ 
چراکه او پس از ورود به کاخ ســفید 
بــا امضــای ۱۷ فرمــان اجرایی، 
 میراث سیاســی دونالــد ترامپ را 

به چالش کشید. 
بایدن مجموعه ای از فرمان های 
اجرایی، آیین نامه ها و دســتورها را 
در راستای لغو سیاست های پیشین 
دونالد ترامپ، به  ویژه برای مقابله با 
بحران پاندمی کرونا، به سازمان ها و 
نهادهای مختلف کشورش ابالغ کرد. 
او قبل از آنکه فرمان های مربوطه را 
امضا کند رو به ســوی خبرنگاران 
اعالم کرد که برای شروع هیچ  روزی 

بهتر از امروز نیست. 
او در ادامه ســخنان خود صریحا 
اعالم کرد کار را با وفا به وعده هایی 
که به مــردم دادم شــروع می کنم. 
او ظــرف چند دقیقــه، ممنوعیت 

صدور ویزای آمریکا برای شهروندان 
کشورهای عمدتا مســلمان را لغو 
کرد. به موجب فرمان اجرایی ترامپ 
که در بدو ورود به کاخ ســفید امضا 
شد، ورود اتباع ایران، سوریه، لیبی، 
سومالی، سودان و یمن به آمریکا منع 
شــده بود. بایدن در فرمان دیگری 
ســاخت دیوار در مــرز مکزیک که 
میلیاردها دالر هزینه اش شده بود 
را متوقــف کــرد. رئیس جمهوری 
ایاالت متحده در فرمان دیگری که 
همه بدان واقف بودند، واشــنگتن 
را به پیمان زیست محیطی پاریس 
بازگرداند؛ امری که موجب ستودن 
این اقدام از ســوی امانوئل مکرون، 

رئیس جمهوری فرانســه و ســایر 
کشورهای اروپایی شد. 

بایدن با امضــای فرمانی دیگر، 
آمریکا را مجدداً با ســازمان جهانی 
بهداشــت آشــتی داد. حاال دکتر 
آنتونی فائوچی، که از سوی ترامپ 
بارها مورد انتقاد قــرار گرفته بود، 
قرار اســت سرپرستی هیأت ایاالت 
متحده در سازمان جهانی بهداشت 

را به عهده بگیرد. 
او همچنیــن از وزارت آموزش 
عالی آمریکا خواست تا وقفه جاری 
در بازپرداخت وام های دانشجویی 
و بهــره آن را بــرای میلیون هــا 
آمریکایی  که وام دانشجویی فدرال 
دریافــت کرده اند، تمدیــد کند. 
رئیس جمهوری ایــاالت متحده در 
ادامه فرمان های خود، برنامه ۱۰۰ 
روز با ماســک را آغاز و پوشــیدن 
ماسک در اماکن و مناطق متعلق به 
دولت فدرال و حین ســفرهای بین 
ایالتی را الزامی کرد. وی در نخستین 
روز کاری محدودیت های سراسری 
اخراج مستاجران و ضبط امالک را 
برای بیش از ۲۵ میلیون آمریکایی 

تمدید کرد.
 هر روز تمرکز 

بر یک مشکل خاص 
آنچه در ایــن بین بســیار مهم 
قلمداد می شــود و باید بدان اشاره 
شود این است که بایدن بناست هر 
روز باقیمانده از مــاه ژانویه را بر یک 
موضوع و مشکل خاص تمرکز کند. 
به عنوان مثال او و تیمش  پنج شنبه 
بر بحــران کرونا و جمعــه بر طرح 

احیای اقتصاد متمرکز شدند. 
شــعار هفتــه آینده ریاســت 
جمهوری »جنس آمریکایی بخرید« 
خواهد بود و فرمــان اجرایی دولت 
نهادها و سازمان های دولتی را ملزم 
به خریــد کاال و کســب خدمات از 
شرکت های آمریکایی خواهد کرد. 

همچنیــن مضمــون محوری 
سه شنبه آینده برابری، چهارشنبه 
تغییــرات آب وهوایی، پنج شــنبه 
بهداشت و سالمت، و جمعه مهاجرت 
خواهد بود، و آقای بایدن بناســت 
فرمان هایی را برای تسهیل امور در 
زمینه های فوق امضــا کند. در این 
میان موضوع مهمتــر دیگری هم 
وجــود دارد و آن »ترمیــم جایگاه 

آمریکا در جهان« است که بایدن و 
تیمش ماه فوریه را بدان اختصاص 
داده اند. درست است که او در عرصه 
داخلی مشکالت زیادی دارد و باید 
بیش از هر چیز بــدان فائق آید، اما 
با نگاهــی به اظهارنظرها از ســوی 
کشورهای عضو ملل متحد می توان 
فهمید کــه نگاه تمام دنیــا حاال به 
بایدن است. وزیر خارجه عربستان 
سعودی روز گذشته در مصاحبه ای با 
العربیه با اشاره به چینش تیم بایدن 
اعالم کرد که نشانه های خوبی برای 
تحکیم روابط ریاض و واشــنگتن 
وجود دارد. از ســوی دیگــر آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان هم نسبت 
به آمدن بایدن و ورود وی به عرصه 
سیاست جهان ابراز خوشحالی کرد 
و گفت که جهان و به ویژه جمهوری 
فدرال آلمان به راحتی می تواند با تیم 
جدید کاخ سفید مشکالتش را حل 

و فصل کند. 
از سوی دیگر روزنامه فرانسوی 
لوفیگارو اعالم کرده که کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نگران بازگشت 
بایدن بــه برجام هســتند. روزنامه 
واشنگتن پست هم گزارش داده که 
بایدن به دنبال تمدید پنج ساله تنها 
معاهده محدود کننده دو زرادخانه 
هســته ای بزرگ جهــان متعلق به 
آمریکا و روســیه موسوم به معاهده 
اســتارت جدید برای مــدت پنج 

سال است. 
این در حالیســت که گفته شده 
دموکرات ها در حــال تنظیم طرح 
جدیــد بــرای مقابله نَــرم با چین 
هستند. بر این اساس به نظر می رسد 
که بایدن خانه تکانی در کاخ سفید را 

به صورت جدی شروع کرده است. 

»جو بایدن« کار خود را با امضای 17 فرمان اجرایی شروع کرد؛

زدودن میراث سیاسی ترامپ از کاخ سفید
آنگال مرکل، صدراعظم 

آلمان نسبت به آمدن بایدن 
و ورود وی به عرصه سیاست 

جهان ابراز خوشحالی 
کرد و گفت که جهان و 

به ویژه جمهوری فدرال 
آلمان به راحتی می تواند 

با تیم جدید کاخ سفید 
مشکالتش را حل و فصل 

کند

بایدن ظرف چند دقیقه 
پس از ورود به کاخ سفید، 

ممنوعیت صدور ویزای 
آمریکا برای شهروندان 

کشورهای عمدتا مسلمان 
را لغو کرد، فرمانی که به 

موجب آن ورود اتباع ایران، 
سوریه، لیبی، سومالی، 

سودان و یمن به آمریکا منع 
شده بود

اتحادیه اروپا با استفاده از فرصت یک اجالس ویدیو کنفرانسی ۲۷ رهبر اعضای این اتحادیه از روسیه خواست فوراً 
آلکسی ناوالنی، را آزاد کرده و احترام کامل به حقوق او را تضمین کند. به گزارش آسوشیتدپرس، رهبر مخالفان دولت 
روسیه روز یکشنبه گذشته در فرودگاهی در مسکو ضمن تالش برای ورود به کشورش بعد از بازگشت از آلمان که مدت 
پنج ماه در آنجا تحت درمان از بابت مسموم شــدن به یک ماده اعصاب قرار گرفت، 
دستگیر شد. او کرملین را مقصر این مسمومیت خود اعالم کرده بود. کرملین اما این 
اتهام را رد کرد. شارل میشل، میزبان این نشســت اتحادیه اروپا گفت، رهبران این 
اتحادیه انتظار دارند روسیه فورا تحقیقات مستقل و شفاف درباره حمله به جان وی را 
انجام دهد. میشل همچنین بر این که مسکو کامال با سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
به منظور تضمین تحقیقات بی طرف بین المللی درباره این حمله اجرا شود تاکید کرد.

وزیر خارجه بحرین از دولت قطر خواســت، هر چه ســریعتر به حل اختالفات میان دو کشور از طریق مذاکرات 
مستقیم و طبق نتایج توافق العال اقدام کند به گزارش آناتولی، عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین در بیانیه ای 
در مورد پاسخ قطر به درخواست منامه جهت ارسال هیئتی برای آغاز مذاکرات دوجانبه برای پایان دادن به مسائل 
موجود گفت، دولت قطر باید نتایج توافق العال و منافع اســتراتژیک بحرین را در 
نظر بگیرد و مسائل موجود میان دو کشور را هرچه سریعتر به گونه ای که روابط 
مثبت و صلح آمیز میان دو طرف در آینده حفظ شود، حل کند. وی افزود، بحرین 
هنوز از دوحه پاسخی به درخواست خود مبنی بر اعزام هیئت قطری به منامه برای 
شروع بحث های دوجانبه در مورد موضوعات مورد اختالف، مطابق با تصمیمات 
توافق العال دریافت نکرده است اما کانال های ارتباطی همچنان پابرجا خواهد بود.

بحرین خواستار مذاکره مستقیم و حل اختالف با قطر شددرخواست اتحادیه اروپا از روسیه برای آزادی ناوالنی

شورای امنیت در نشســت غیر علنی خود پیرامون 
درگیری های خونین در استان دارفور غربی سودان به 
نتیجه ای نرسید. این در حالی است که سازمان ملل نیز 
اعالم کرد، در جریان درگیری های شدیدی قبیله ای 
اخیر در این اســتان ۲۰۰ تن کشته و ۲۴۰ تن زخمی 
شدند. به گزارش آناتولی، دفتر هماهنگی امور آوارگان 
ســازمان ملل در گزارشــی اعالم کرد، درگیری های 
قبیله ای در شــهر الجنینه در اســتان دارفور غربی و 
منطقه قریضه در جنوب این اســتان رخ داد و ۸۶ هزار 
تن در الجنینه و مناطق اطراف آن آواره شدند. براساس 
این گزارش، اولویت در این استان با تامین سرپناه، آب، 
غذا و خدمات بهداشتی است. شهر الجنینه از روز شنبه 
صحنه درگیری های شدیدی اســت که طبق آخرین 
آمار کمیته پزشــکان در اثر این درگیری ها ۱۶۰ تن 
کشته و ۲۱۰ تن زخمی شدند. این دفتر سازمان ملل 

اعالم کرد، در منطقه قریضه هم حــدود ۳۰ هزار تن 
آواره شدند و سازمان های بشردوســتانه برای کمک 
به ۱۵ هزار تن در حال برنامه ریزی هســتند. نیروهای 
امنیتی مشــترک هم مســتقر شــده و مناطق عاری 
از ســالح ایجاد شده است. رســانه های سودان اعالم 
 کردند، در درگیری های قبیلــه ای در قریضه ۴۷ تن 

کشته شدند.

صبح روز گذشته )جمعه( پدافند هوایی ارتش سوریه 
با اهداف دشمن صهیونیستی در حومه حماه مقابله کرد. 
به گزارش رویترز، رسانه های سوری گزارش دادند که 
پدافند هوایی ارتش این کشــور با حمالت هوایی رژیم 
صهیونیستی به حومه اســتان حماه مقابله کردند. این 
منابع اعالم کردند که حدود ساعت ۴ بامداد جنگنده های 
صهیونیستی حمالتی راکتی را از شهر طرابلس لبنان 
آغاز و اهدافی را در اطراف شهر حماه هدف گرفتند که 
توسط پدافند هوایی ارتش سوریه تمامی این موشک ها 
هدفگیری و ساقط شدند. خبرگزاری اسپوتنیک نیز به 
نقل از یک منبع نظامی ســوریه صدای انفجارهایی که 
در آسمان اســتان طرطوس، حومه آن و حومه شمالی 
دمشق شنیده می شود ناشــی از برخورد پدافند دفاع 
هوایی با موشک هایی است که سعی در هدف قرار دادن 
مناطقی در نزدیکی اســتان حماه داشــتند. خبرنگار 

اسپوتنیک در طرطوس همچنین هدف قرار گرفتن هر 
یک از شهرها و حومه آن را رد و تأکید کرد که صداهایی 
که در سراسر استان شنیده می شود ناشی از انفجار اولیه 
پرتاب موشک های M-I است. خبرنگار اسپوتنیک در 
دمشق خاطرنشان کرد صداهای موجود ناشی از شلیک 
ضدهوایی علیه موشک های دشــمن است که از خاک 

لبنان وارد می شود.

ناکامی شورای امنیت در حل بحران دارفورمقابله پدافند سوریه با حمله اسرائیل به حماه
خبرخبر


