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الکاظمی: 
نیمی از نظامیان آمریکا طی 

روزهای آینده عراق را ترک می کنند
نخست وزیر عراق از 
خروج بیش از نیمی از 
نیروهــای آمریکایی از 
خاک کشــورش ظرف 
روزهای آتــی خبر داد. 
به گزارش المعلومه، مصطفی الکاظمی، نخســت 
وزیر عراق سه شنبه شب در سخنرانی به مناسبت 
یکصدمین ســالگرد تاســیس ارتش عراق اظهار 
داشت: هدف گفتگوهای استراتژیک با آمریکا عقب 
نشینی نیروهای این کشــور از خاک عراق است و 
این چیزی است که رئیس جمهور آمریکا در سفر 
اخیرمان به واشــنگتن اعالم کرد. الکاظمی گفت: 
ثمره گفتگوی استراتژیک با آمریکا عقب نشینی 
نظامیان آمریکایی طی ماه های گذشته بوده است و 
بیش از نیمی از این نیروها طی روزهای آینده عراق را 
ترک می کنند. وی به زمان دقیق خروج آمریکایی ها 
اشاره ای نکرد اما گفت: روزهای آینده شاهد خروج 
بیش از نیمی از این نیروها خواهیم بود و فقط صدها 
نفر از آنها برای همــکاری در زمینه های آموزش، 
توان بخشی، تســلیحات و پشــتیبانی فنی باقی 
خواهند ماند. نخست وزیر عراق متعهد شد که ۲۰۲۱ 
سال موفقیت عراق در همه سطوح خواهد بود و گفت 
که دوره غارت ثروت های عراق به یمن اراده عراقی ها 

به شکلی برگشت ناپذیر به پایان رسیده است. 
    

بازداشت حدود ۵۰ فعال حامی 
دموکراسی در هنگ کنگ 

پلیس هنگ کنگ 
حــدود ۵۰ تــن از 
قانونگــذاران ســابق 
مــی  فعــاالن حا و 
دموکراســی را روز 
گذشته )چهارشــنبه( به اتهام نقض قانون جدید 
امنیت ملی به واسطه شرکت در انتخابات مقدماتی 
غیررســمی برای پارلمــان این منطقه در ســال 
گذشته میالدی دســتگیر کرده است. به گزارش 
آسوشیتدپرس، دســتگیری های گسترده شامل 
قانونگذاران سابق هم می شود که بزرگترین اقدام 
علیه جنبش دموکراسی هنگ کنگ از زمان وضع 
قانون جدید امنیت ملی از ســوی چین به منظور 
مقابله و ســاکت کردن مخالفان در ژوئن گذشته 
میالدی است. الم چوک-تینگ، قانونگذار سابق 
در صفحه فیسبوکش نوشت، پلیس وارد منزلش 
شده و به او گفته که به نقض قانون جدید امنیت ملی 
و خرابکاری مظنون است. همچنین دستکم هفت 
عضو حزب دموکراتیک هنگ کنگ که حزب اصلی 
اپوزیسیون در این دولتشهر است،  دستگیر شده اند 
که از آن میان می توان به وو چی-  وا، رئیس ســابق 
این حزب اشاره کرد. بنی تای، از چهره های کلیدی 
جنبش اعتراضی اشغال مرکز در سال ۲۰۱۴ و استاد 
سابق دانشگاه نیز دستگیر شده است. تای یکی از 
سازماندهندگان اصلی انتخابات مقدماتی بود که در 
ژوئیه گذشته میالدی و با هدف بیشتر کردن ورود 
کاندیداهای حامی دموکراسی به انتخابات پارلمانی 
برگزار شد. تمامی کاندیداهای حامی دموکراسی در 

این انتخابات مقدماتی دستگیر شده اند.
    

خشم شیعیان پاکستان از کشتار 
معدنچیان توسط داعش

اعضای اقلیت شیعه 
هزاره در پاکســتان روز 
سه شنبه ضمن مسدود 
کــردن بزرگراهــی در 
کویته با تابوت معدنچیان 
کشــته شــده، اعالم کردند که تا برگزاری مالقات 
عمران خان، نخست وزیر، با آنها و محاکمه قاتالن از 
موضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. مردان مسلح 
در بلوچستاِن پاکستان روز یکشنبه پس از آنکه ۱۱ 
کارگر شیعه را از ســایر کارگران معدن ذغال سنگ 
مچه واقع در ۵۰ کیلومتری شهر کویته جدا کردند، 
به قتل رساندند. این افراد مسلح که وابستگان داعش 
اعالم شده اند، پس از این اقدام، ویدیوی قتل عام خود 
را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند؛ اقدامی که 
خشم اقلیت شیعه ساکن در پاکستان را برانگیخت. 
افزون بــر کویته، در کراچی نیز شــیعیان معترض 
پاکستانی با برگزاری تظاهراتی خواستار استعفای 
دولت این کشور شدند. حافظ بازید، وزیر امور داخلی 
ایالت بلوچستان پاکستان پیشتر به رویترز گفته بود 
که حداقل ۹ تن از کارگران کشته شده، تبعه افغانستان 
هستند. با این حال، وزارت خارجه افغانستان با صدور 
بیانیه ای ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق این حادثه 
با مشارکت پاکستان، اعالم کرد که تنها هفت تن از 
کشته شدگان افغانستانی هستند. نزدیکان قربانیان 
اصرار دارند تا زمانی که خواست شان برآروده نشده، 

اجساد کشته شدگان را دفن نخواهند کرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 اوضاع این روزهای آمریکا تعریفی 
ندارد. روز گذشــته )چهارشــنبه( 
هواداران ترامپ که در آستانه جلسه 
کنگــره بــرای تایید رســمی نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر در 
واشنگتن دی.ســی تجمع اعتراضی 
برگزار کرده  بودند، با ماموران اجرای 
قانون درگیر شدند. شــبکه خبری 
ســی ان ان در ایــن رابطــه با پخش 
گزارش زنده از پایتخت ایاالت متحده 
اعالم کرد که صدها افســر پلیس در 
سراسر واشــنگتن دی.سی مستقر 
شده اند و هزاران تن از حامیان دونالد 
ترامپ هم که نمی خواهند شکســت 
انتخاباتی این نامزد جمهوری خواهان 
را بپذیرند، بــه خیابان های پایتخت 

آمریکا آمدند. 
تمام این لشگرکشــی ها تنها به 
دلیل برگزاری نشســت مشــترک 
مجالــس کنگــره ایالــت متحده 
آمریکا )ســنا و مجلس نمایندگان( 
بــرای بررســی نتایــج انتخابــات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ و معرفی 
رئیس جمهوری بعدی این کشــور 

بود. جلسه تایید نتیجه آرای الکترال 
کالج در کنگره ایاالت متحده همواره 
نشستی تشــریفاتی و فاقد اهمیت 
ملی بوده است. سابقه برپایی چنین 
نشســتی به دهه ۱۸۸۰ میالدی باز 
می گردد که در آن سال قانونی برای 
بررسی نتایج آرای الکترال در کنگره 
به تصویب رسید. بر اساس این قانون، 
رئیس جمهوری آمریکا زمانی به طور 
رسمی معرفی می شود که نتایج آرای 
الکترال کالج به تایید کنگره برسد. این 
قانون به سناتورها اجازه می دهد که 
فرآیند انتخابات در یک یا چند ایالت را 
به چالش بکشند. در چنین وضعیتی، 
هر دو مجلس نمایندگان و ســنا به 
طور جداگانه وارد شور می شوند و در 
نهایت نظر خود را در مورد اعتبار نتایج 
انتخابات در ایالت یا ایالت های مورد 

مناقشه اعالم می کنند. 
برای ابطال نتایج آرای الکترال هر 
ایالت نیز نظر موافــق هر دو مجلس 
کنگره الزامی اســت. با این حال، طی 
حدود ۱۴۰ ســال اخیــر، در کمتر 
زمانی، نتایج آرای الکترال کالج از سوی 
کنگره آمریکا به چالش کشیده شده 
است. از این رو، جلسه مشترک کنگره 
در ماه ژانویه اغلب تشــریفاتی بوده و 
حتی بدون پوشش گسترده رسانه ای 

برگزار می شــود. روند شــمارش آرا 
توسط رئیس ســنا آغاز شده و مورد 
نظارت قرار می گیرد که این بار مایک 
پنس، معاون ترامپ مسئول آن است. 
این شــمارش آخریــن گام در تایید 
پیروزی »جو بایــدن« در انتخابات 
ریاســت جمهوری مورد مناقشه ای 
اســت که ترامپ از زمان اعالم نتایج، 
آن را به چالش کشیده و نتایج را جعلی 
و تقلبی خوانده اســت. این نشست با 
اعالم ۳۰۶ رای الکتــرال برای بایدن 
در برابر ۲۳۲ رای ترامپ آغاز شــد اما 
باید بدانید که این مساله صرفاً آخِر کاِر 
ترامپ نیست؛ بلکه باز هم »حواشی« 
همانند گذشته بر »متن« غلبه کرده 

است. 
اگر به رفتار شناسِی سیاسی ترامپ 
نگاه کنیم، به وضوح درمی یابیم که او 
از سال ۲۰۱۶ میالدی و زمانی که وارد 
کاخ سفید شــد، تا همین امروز یک 
سیاست و راهبرد ناهم تراز با ساختار، 
قانون و حتی عرف های آمریکایی  را در 
دســتور کار قرار داد. تا قبل از ورود او 
به اریکة قدرت هیچگاه ما نمی دیدم 
که کســبة خیابان هــای منتهی به 
کاخ سفید در واشــنگتن در و پنجره 
مغازه های خود را با تخته های چوبی، 
محصور کنند که مبادا دارایی آنها در 

اعتراضات خیابانی به تاراج برود. این 
همان »پارادایم آشــوب« اســت که 
ترامپ آن را باب کرد و روز گذشــته 
بار دیگر اجرایی شــدن آن را در کف 
خیابان های پایتخت آمریکا به چشم 
دیدیم. آنچه در این روزها ارزش دارد، 
اظهارات تند و تیز و عوام گرایانه ترامپ 
نیست، بلکه ظاهر شدن او در توئیتر به 
عنوان یک معترض آمریکایی است. 
رئیس جمهوری فعلی آمریکا نه تنها 
هوادارانش را برای روز ششــم ژانویه 
)دیروز( به خیابان ها کشید، بلکه حاال 
ســوژه ای جدید برای روزهای آخر 

حیات سیاسی خود پیدا کرده است 
که ریشه اش در ایالت جورجیا است. 

روز سه شــنبه )پنجم ژانویه( ما 
شــاهد برگــزاری دور دوم انتخابات 
سنا در ایالت جورجیا بودیم که نتیجه 
نهایی آن دو کرســی باقــی مانده در 
سنای آمریکا را مشخص می کند. بر 
اساس آمارهای اولیه، رافائل وارناک، 
نامــزد دموکرات کرســی ســنا در 
انتخابات ایالت جورجیا پیروز شده و 
همچنین اعالم شده که جان اوسوف، 
دیگر نامزد دموکرات در این انتخابات 
نیز توانســته از رقیب جمهور یخواه 
خود پیشــی بگیرد. تردیدی وجود 
ندارد که این آمارها مقدماتی اســت 
و هنوز به صورت نهایی تایید نشــده 
اســت اما منابعی که به روزنامه های 
نیویورک تایمز و واشنگتن  پست اخبار 
این نتایج را ارائه داده اند، معتقدند که 
جمهوریخواهان بازنده این انتخابات 

خواهند بود. 
بدین ترتیب می تــوان گفت که 
ترامپ یک شکســت دیگــر را پس 
از مغلــوب شــدنش در انتخابــات 
ریاست جمهوری سوم نوامبر تجربه 
می کند و همین مســاله کام او را به 

شدت تلخ کرده است.
فاصله گیری از ترامپ 

ترامپ از زمان اعالم نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری تاکنون به هر دری 
زده است تا بتواند مانعی برای رسیدن 
بایدن به کاخ سفید ایجاد کند و حاال در 
حال سوژه جدیدش، نتایج انتخابات 

سنا در ایالت جورجیا است.
 این عصبانیت وی را می توان حتی 
قبل از برگزاری انتخابات در جورجیا به 
وضوح مشاهده کرد. برد رافنسپرگر، 
وزیر امور ایالتــی جورجیا و باالترین 
مقام امور انتخابــات این ایالت، اعالم 
کرده که ترامپ در مکالمه یک ساعته 
با او گفت که تقلــب انتخاباتی در این 
انتخابات روی خواهد داد که به شدت 
نادرست است. نکته جالب اینکه برد 
رافنسپرگر به دیلی میل گفته است که 
۱۸ بار با او از کاخ سفید تماس گرفته 
شده تا نتایج به نحوی مهندسی شود. 
این رونِد مســموم و بی سابقه به 
جایی رســید که بیونگ جین پاک، 
دادستان فدرال ارشد در شهر آتالنتا 
واقع در مرکز ایالت جورجیا که توسط 

دونالد ترامپ منصوب شــده بود، از 
سمت خود استعفا کرد تا چندی بعد، 
پس از انتشار نتایج انتخابات جورجیا 
مجدداً توســط ترامپ کنار گذاشته 
نشــود. در امتداد این مساله ما شاهد 
آن هستیم که اطرافیان ترامپ، نه تنها 
یک به یک به صورت تلویحی نسبت به 
شکست او اذعان دارند، بلکه آرام آرام 
در حال فاصله گرفتن از او هستند. به 
عنوان مثال مایک پمپئو، وزیر خارجه 
دولت ترامپ در حالی درباره برنامه اش 
برای محل زندگی خــود بعد از کنار 
رفتن از این سمت با بلومبرگ صحبت 
کرده که تلویحاً به شکست ترامپ در 

انتخابات نیز اذعان کرده است. 
از سوی دیگر منابع مطلع و نزدیک 
به مایک پنس به نیویورک تایمز خبر 
داده اند که معــاون دونالد ترامپ روز 
سه شنبه به رئیس جمهور فعلی آمریکا 
در جریان ناهار هفتگی آنها گفته است 
که قدرت اینکه جلو تایید نتایج کالج 
الکترال به نفع بایدن از سوی کنگره را 

بگیرد، ندارد! 
این دو موضوع به صورت شــفاف 
به ما می گوید که دو تن از وفاداران به 
ترامپ )پنس و پمپئو( هم آب پاکی را 
روی دســتان ترامپ ریخته اند که به 
منزله فاصله گیری از ترامپ به دلیل 
صدور دســتورات ساختارشکنانه و 
ناقض قانون اساسی ترامپ است. در 
مقابل رویترز هم خبر داده که »وندی 
شرمن« و »ویکتوریا نوالند« از سوی 
بایدن بــه عنوان مقام های شــماره 
دو و شماره ســه وزارت امور خارجه 
دموکرات ها منصوب خواهند شــد. 
خبری که نشــان از اتحاد لیبرال ها و 

تیم بایدن دارد.

نتایج انتخابات جورجیا و نشست کنگره حکایت از پیروزی دموکرات ها دارد

ترامپ و یک باخت مفتضحانة دیگر
 منابع مطلع و نزدیک مایک 
پنس به نیویورک تایمز خبر 

داده اند که معاون دونالد 
ترامپ روز سه شنبه در 
جریان ناهار هفتگی به 

رئیس جمهور گفته است 
قدرت اینکه جلو تایید 

نتایج کالج الکترال به نفع 
بایدن از سوی کنگره را 

بگیرد، ندارد!

بر اساس آمارهای اولیه، 
رافائل وارناک، نامزد 

دموکرات کرسی سنا در 
انتخابات ایالت جورجیا 

پیروز شده و همچنین 
جان اوسوف، دیگر 

نامزد دموکرات در این 
انتخابات توانسته از رقیب 
جمهور یخواه خود پیشی 
بگیرد و این شکست دوم 

برای ترامپ محسوب 
می شود

جنبش حماس خواستار تشــکیل کمیته های مردمی به منظور حفاظت از شــهرها و روستاهای فلسطینی در 
مقابل حمالت شهرک نشینان شد. به گزارش سایت العهد، این جنبش اعالم کرد، حمالت مداوم شهرک نشینان و 
رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای کرانه باختری از سوی ملت فلسطین بی پاسخ نمی ماند. حماس در بیانیه 
مطبوعاتی خواستار تشکیل کمیته های مردمی برای حفاظت از شهرها و روستاها شد و اعالم کرد، این کمیته ها باید 
بخشی از اســتراتژی ملی برای متوقف کردن پروژه های شهرک سازی باشد. این 
جنبش تاکید کرد، گزینه مقاومت در همه اشکال آن می تواند حمالت اشغالگران 
و شهرک نشــینان را متوقف کند و انتفاضه االقصی ثابت کــرده که مقاومت قادر 
است شهرک های یهودی نشین را به شهرهای ارواح تبدیل کند. حماس به توده 
مردم فلســطین بابت مقابله با حمالت اســرائیل و ممانعت از کنترل این رژیم بر 

سرزمینشان طی بیانیه ای تبریک گفت.

نهادهای اطالعاتی و امنیتی آمریکا اعالم کردند که به اعتقاد آنها عملیات گسترده سایبری که ماه گذشته شناسایی 
و خنثی شد برای جمع آوری اطالعات انجام شده که احتماالً روسیه منشأ آن بوده است. به گزارش رویترز، این نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی همچنین می گویند کمتر از ۱۰ آژانس دولتی آمریکایی تحت تاثیر حمالت سایبری بعدی بوده اند 
که پس از هک اولیه سامانه های کامپیوتری انجام شده بود. مقام های آمریکایی پیش از این هشدار دادند یک عملیات 
بزرگ سایبری برای هک سامانه های کامپیوتری بخش های دولتی و خصوصی در 
کشور کشف شده که یک »خطر جدی« برای زیرساخت های حیاتی کشور است. به 
گفته آنها، اطالعات حساس چند نهاد دولتی آمریکا، از جمله وزارتخانه های خارجه، 
بازرگانی، انرژی، کشاورزی، و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی، طی ماه ها 
در معرض خطر این حمالت قرار گرفته بودند. گفته می شــود که هکرها از طریق 

شکستن فیلتر سامانه ها به داخل آن نفوذ کردند.

آمریکا: روسیه عامل عملیات هک گسترده اخیر استدرخواست حماس برای تشکیل کمیته های مقابله با حمالت شهرک نشینان

 KCNA خبرگزاری رسمی کره شــمالی موسوم به
گزارش داد، رهبر این کشــور همزمان با آغاز کنگره نادر 
حزب حاکم کارگران تاکید کــرد، برنامه اقتصادی پنج 
ســاله اش تقریبا در همه بخش ها در تحقق اهداف ناکام 
بود. به نوشــته روزنامه تلگراف، این گردهمایی سیاسی 
نادر که آخریم بار کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی در 
سال ۲۰۱۶ میالدی ریاست آنرا برعهده داشت، توجهات 
بین المللی را به خود جلب کــرده؛ چراکه انتظار می رود 
کیم در این کنگره یک برنامه اقتصادی پنج ساله جدید 
را اعالم کند و تنها دو هفته مانده به مراســم تحلیف جو 
بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا به مســائل مربوط 
به سیاســت خارجه بپردازد. کیم در جریان ســخنرانی 
در آغاز ایــن کنگره با اشــاره به پیشــرفت های نظامی 
که با آزمایشــات موفقیت آمیز موشــک های بالستیک 
قاره پیما در سال ۲۰۱7 میالدی به اوج خود رسید، گفت: 

کره شمالی از زمان نشست قبلی تاکنون با تقویت قدرت 
و پرســتیژ جهانی اش به یک پیروزی معجزه آسا دست 
یافته است. رهبر کره شمالی تاکید کرد: اما این استراتژی 
اقتصادی پنج ساله که در سال ۲۰۱۶ میالدی تعیین کرده 
بودیم، ناموفق بود. مــن در همینجا تقویت اتکاء به نفس 
کره شمالی را برای مقابله با چالش های داخلی و خارجی 

که مانع پیشرفت این کشور می شود خواستار هستم.

وزیر امور خارجه عربستان ســعودی در سخنانی 
اعالم کرد که بر اســاس توافق  پایانی نشســت العال 
چهار کشــور عربی روابط دیپلماتیک خــود با قطر را 
از ســر گرفتند. به گــزارش روســیاالیوم، فیصل بن 
فرحان، وزیر امور خارجه عربســتان سعودی شامگاه 
سه شنبه در یک نشست خبری پس از نشست شورای 
عالی شــورای همکاری خلیج فارس اظهار کرد که بر 
اســاس توافق  نشست العال چهار کشــور عربی روابط 
دیپلماتیک خود با قطر را از ســر گرفتنــد. وی افزود: 
بیانیه پایانی نشســت العال بر روابط قوی و احترام به 
روابط همسایگی تاکید کرده و محتوای آن این است 
که هر اختالفاتی در خانواده  خلیج )فارس( ظهور کند 
رهبران با حکمــت خود توانایی غلبه بــر آن را دارند. 
فیصل بن فرحان ادامه داد: تمــام اختالف با قطر رفع 
شــده و روابط دیپلماتیک با این کشــور به طور کامل 

برقرار شده اســت. وی گفت که نشست شورای عالی 
همکاری خلیج فارس به ریاســت محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان صفحــه جدیدی را بــرای ثبات و 
همبســتگی در منطقه خلیج فارس باز می کند و این 
نشست از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چراکه موجب 
 ارتقای منافع عالی نظام شورای همکاری خلیج فارس 

و امنیت ملی عرب ها شد.

اذعان رهبر کره شمالی بر ناکامی برنامه اقتصادی پنج ساله کشورشریاض: روابط دیپلماتیک به طورکامل با قطر برقرار شده است
خبرخبر


