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استقبال اهالی فلوریدا از دونالد بسان یک قهرمان!

ترامپ به  زودی مصاحبه هایش را 
ازسرمی گیرد

حامیان دونالد ترامپ دوشنبه به مناسبت روز 
رئیس جمهور همچون یک قهرمان به اســتقبال 
این رئیس جمهوری سابق آمریکا رفتند و صفی از 
زمین گلف تا منزل او تشکیل دادند. به نوشته روزنامه 
دیلی میل، اســتقبال از دونالد ترامپ در بحبوحه 
افزایش انتقادها از جمهوریخواهانی انجام شد که به 
محکومیت او در سنای آمریکا رای مثبت دادند. این 
رهبر سابق کاخ سفید در نهایت روز شنبه در محاکمه 
سنا تبرئه شــد. او برای اولین بار از زمان حضور در 
فلوریدا در انظار عمومی دیده شد و برای هوادارانش 
دســت تکان داد. در جریان مراسم روز دوشنبه که 
گردهمایی صلح طلب و میهن پرست حامیان ترامپ 
بود، صدها تن از حامیان او بدون ماسک مقابل کلوب 
ماراالگو تجمع کرده، پرچم هایشان را تکان داده و 
این رئیس جمهور سابق را تشویق کردند. این رئیس 
جمهوری سابق آمریکا شنبه بعد از تبرئه شدن در سنا 
با صدور بیانیه ای از ظهور دوباره در عرصه سیاسی 
سخن گفت و وعده داد تا به زودی با دیدگاهی روشن، 
درخشان و بدون محدودیت برای آینده آمریکایی ها 
بازگردد. رای سنا بدین معناست که ترامپ همچنان 
میتواند برای یک دوره دیگر در ۲۰۲۴ نامزد شود اما 
او فعال چنین چیزی را تایید نکرده است. حکم شنبه 
ســنا که ۵۷ رای موافق و ۴۳ رای مخالف گرفت، 
۱۰ رای کمتر از حد نصاب الزم برای محکوم کردن 
ترامپ بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش 
داد، دوســتان و متحدان دونالد ترامپ پیش بینی 
می کنند که او به سکوت خود پایان داده و مصاحبه 
با رسانه های دوست را از سر بگیرد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا از زمان متوقف شدن 
فعالیتش در رسانه های اجتماعی که او را به تحریک 
شورش در واشنگتن دی.سی در ششم ژانویه متهم 
کردند، در انظار عمومی دیده نشده است. ترامپ در 
حال بررسی راه هایی برای تاکید دوباره بر قدرتش 
است و دیدارهایی با مشاوران سیاسی با محوریت 
کمک به جمهوریخواهان برای تحت کنترل گرفتن 
مجلس نمایندگان آمریکا و سنا در انتخابات میان 
دوره ۲۰۲۲ داشته است. همزمان گزارش ها حکایت 
از این دارد که این رئیس جمهوری سابق روی انتقام 
گرفتن از جمهوریخواهانی که به محکوم شدن او در 
جلسه استیضاح سنا رای مثبت دادند، متمرکز است. 
به دنبال تحوالت خشونت بار شش ژانویه، زمانی که 
هزاران تن از حامیان ترامپ به کنگره حمله ور شدند 
تا جلوی تایید پیروزی جو بایــدن در انتخابات را 
بگیرند، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام فعالیت او را 

متوقف کردند. 
    

نگرانی سازمان ملل از باالگرفتن 
درگیری ها در مأرب یمن

هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل نسبت 
به درگیری های نظامی در استان مارب یمن و تبعات 
احتمالی آن بر اوضاع انسانی به شدت ابراز نگرانی 
کرد. به گزارش روسیاالیوم، مارک لوکوک، هماهنگ 
کننده امور انسانی ســازمان ملل در چند توییت 
نسبت به عواقب انسانی این درگیری ها هشدار داد 
و نوشت، هر نوع اقدام نظامی در استان مارب، وصول 
کمک ها به دو میلیون شهروند را به خطر می اندازد 
و موجب آواره شــدن صدها هزار تن می شود. وی 
خواست تا از تشدید بیشتر درد و رنج ملت یمن دست 
کشیده شــود. لوکوک گفت، در این خصوص روز 
پنجشنبه گزارشی به شورای امنیت ارائه می دهد. 
روز دوشنبه شبکه المیادین گزارش داد، درگیری ها 
در اطراف شــهر مأرب بین نیروهای مورد حمایت 
صنعا از یک طرف و مزدوران دولت منصور هادی، 
رئیس جمهوری مستعفی یمن با پشتیبانی ائتالف 
سعودی از طرف دیگر شدت بیشتری یافته است 
و نیروهای دولت صنعا در حال پیشــروی بوده و به 
رغم افزایش حمالت هوایی جنگنده های سعودی، 
به پادگان تداوین، مقر نیروهای ســعودی نزدیک 
شــده اند. طبق اعالم ســازمان ملل، جنگ یمن 
موجب بروز بدترین بحران انسانی در جهان شده و 
در اثر آن بیش از ۲۳۳ هزار تن کشته شده اند و حدود  

۳۰میلیون یمنی نیز به کمک نیازمند شده اند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 دوشــنبه شــب بود که منابع 
خبری اقلیم کردستان عراق اعالم 
کردند چند راکت در ســاعت ۲۲ به 
نزدیک فــرودگاه بین المللی اربیل 
در منطقه خودمختار کردســتان 
عراق شــلیک شــده و یک کشته و 
چند زخمی بر جای گذاشته است. 
چندی بعد خبرگزارش ُکردپرس به 
نقل از منابع پیشــمرگه های حزب 
دموکرات کردســتان عــراق اعالم 
کرد که هدف از حمله مذکور، پایگاه 
نظامی آمریکا در نزدیکی فرودگاه 
بوده است. در پی این حمله، فعالیت 
فرودگاه اربیل متوقف شده و پروازها 
به حالت تعلیــق درآمدند. به گفته 
مقامات ُکردی، یکــی از راکت ها به 
یکی از مراکز اقامتــی اصابت کرد و 

چند نفر زخمی شدند. 
سخنگوی ائتالف بین المللی ضد 
داعش در عراق تایید کرده است که 
یک نیروی قراردادی این ائتالف بر 
اثر حمالتی که غیرمستقیم عنوان 
شــده در پایگاه نظامی اربیل کشته 
و یک نیروی آمریکایی هم مجروح 
شده است. سرهنگ وین ماروتو، از 

ســخنگویان ائتالف ضد داعش در 
عراق و سوریه هم در توییتر نوشت 
که در جریــان این حملــه راکتی، 
۵ نیروی دیگر ائتــالف هم مجروح 
شــده اند. کمی بعد شــبکه خبری 
ســی ان ان اعالم کرد چهار زخمی 
دیگر هم از شــهروندان آمریکایی 
بوده اند. خبرگــزاری »روداوو« هم 
به نقل از منابــع محلی اعالم کردند 
همزمان با اصابت ایــن راکت ها به 
اطراف فــرودگاه اربیل، صدای آژیر 
قرمز کنســولگری آمریکا در اربیل 
بلند شده و هلیکوپترهای آمریکایی 

بر فراز منطقه به پرواز درآمدند. 
نکته جالب اینجاســت که این 
حمالت صرفاً علیه آمریکا طراحی 
نشــده بود، بلکه چین هــم در این 
راستا متضرر شــده است. به استناد 
گزارش های منتشــر شــده، کمی 
بعد حمالت راکتــی به چند منطقه 
دیپلماتیک از جمله کنسولگری های 
آمریکا و چین در اربیل هم گزارش 
شــده و مناطقی در اطراف فرودگاه 
این شــهر که مرکز اقلیم کردستان 
عراق به شمار می آید هم هدف قرار 

گرفته است. 
آن طــور کــه برخی رســانه ها 
گــزارش کرده اند یکــی از ۸ راکت 
شلیک شــده، به دیوار کنسولگری 

چین برخــورد کرده که حســاب 
کاربری این کنســولگری در توئیتر 
این موضوع را بــدون برآورد میزان 
خســارات مالی یا جانی آن اعالم و 
تایید کرده اســت. بر اساس اعالم 
منابع امنیتی و نظامــی اربیل، این 
مرگبارتریــن حمله بــه نیروهای 
ائتالف آمریکایی ظرف یک ســال 
اخیر در عراق بوده اســت که بدون 
واکنش نماند. کمی بعد هم ســیل 
اظهارنظرهــای داخلــی و خارجی 

روانه خروجی رسانه ها شد.
 از برهم صالح، رئیس جمهوری 
عراق گرفته تــا مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر و رئیس پارلمان این 
کشور و سایر مقامات دینی، سیاسی 
و نظامی عراق این حمالت را محکوم 
کردند. وزارت خارجه ترکیه، مصر، 
ایران و بسیاری دیگر از کشورهای 
منطقه و حتــی اروپایی ها هم این 
حمالت را محکــوم کردند. جنین 
هنیس پالســخارت، نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملــل در عراق 
هم خواســتار پیگیری منشــأ این 
حمالت و دالیل آن شد، اما مهمترین 
واکنش ها مربوط بــه مقامات اقلیم 
کردستان عراق بود. مسرور بارزانی، 
نخست وزیر دولت اقلیم کردستان 
در توییت هایی نوشــت کــه من به 

سرویس های امنیتی دستور داده ام 
که تحقیقات جامــع را آغاز کنند و 
با نخست وزیر عراق برای همکاری 
مشــترک رایزنی کردیم. نیچروان 
بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق 
هم از شورای امنیت و سازمان ملل 
خواســت که این تهدیدات را جدی 
بگیرند و برای پایان دادن به اقدامات 
علیه اقلیم کردســتان بــا کمک به 
دولت عراق در اجرای قانون اساسی 
و به ویژه ماده ۱۴۰ آن تالش کنند. 

این واکنش ها تا حد زیادی مهم 
به نظر می رسد اما مهمتر از آنها مثل 
همیشه ســخنان و اظهارنظرهای 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
بود. او در بیانیــه ای اعالم کرد که ما 
از حمله راکتی به اقلیم کردســتان 

عراق خشمگین شده ایم و با مقامات 
اقلیم کردســتان عراق برای انجام 
انــواع تحقیقات روی ایــن پرونده 
هماهنگی هــای الزم را بــه عمل 

آورده ایم.
انگشت  اتهام رو به تهران! 

اینکه وزیر خارجه کهنه کاِر »جو 
بایدن« در همان ابتدای کار سخن 
از انجــام تحقیقــات بین المللی در 
مورد حمله راکتی به فرودگاه اربیل 
به میان می آورد چندین مســاله را 
بازگو می کند. نخست  اینکه ایاالت 
متحده به دنبال آن اســت تا بتواند 
از این پرونده مجدداً بــرای اعمال 
فشار بر ایران اســتفاده کند که به 
خوبی مشخص است بخشی از این 
اعمال فشــارها، مرهون تالش های 
اســرائیل در منطقه است. دوم آنکه 
بسیاری از جریان های داخلی عراق 
که به صورت مستقیم با کشورهای 
عربی و حتــی تل آویــو در ارتباط 
هســتند، معتقدند که این اقدامات 
و تشــدید آن در کشورهای منطقه 
به خوبــی می توانــد باعث تحریک 
ایــاالت متحده علیه تهران شــود. 
شــاید خیلی ها معتقد باشــند که 
اســرائیل هیچ جایی در عراق ندارد 
اما همین طیف فرامــوش کرده اند 
که در همه پرسی اســتقالل اقلیم 
کردستان عراق که در ۲۵ سپتامبر 
۲۰۱۷ )ســوم مهر ۱۳96( برگزار 
شد، پرچم های اســرائیل به راحتی 
در سراســر کردســتان عراق قابل 

رویت بود. 
نکته مهمتر آنکه سازمان مقابله 
با تروریســم اقلیم کردستان عراق 
از کشــف خودرویی که بــه عنوان 
ســکوی حمله راکتی دوشنبه شب 
در اربیل مورد اســتفاده قرار گرفته 
بود، خبر داده که همین موضوع ما 
را به یاد حمالت کــور و بدون هدف 
در کابــل می انــدازد؛ چراکه در هر 
دو جغرافیا از یک روش برای انجام 
حمالت استفاده شده که این مساله 
هم بسیار مشکوک و رمزآلود جلوه 

می کند. 
بر همین اساس است که بسیاری 
از تحلیلگــران معتقدنــد علیرغم 
آنکــه گروه »ســرایا اولیــاء الدم« 
مســئولیت این حملــه را برعهده 

گرفته؛ در پشت پرده اوضاع در حال 
رقم خوردن علیه تهران اســت. به 
فاصله ۱6 ساعت از حمالت راکتی 
به فــرودگاه اربیل، منابــع عراقی 
گزارش دادند که از محوطه نظامی 
سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد 
صدای آژیر خطر به گوش می رسد. 
کمی بعد هم سومریه نیوز گزارش 
داد، هدف از به صــدا درآمدن آژیر 
خطر بــرای اهداف آموزشــی بوده 
 و هیــچ حمله  یا عملیات موشــکی 

رخ نداده است. 
درست یا غلط بودن این حمالت 
دردی را از مردم عراق دوا نمی کند 
و درعین حال شــاهد هســتیم که 
باز هم سناریوی مشــکوک و البته 
به شــدت خطرنــاک علیــه ایران 
مهندسی شده است. همه می دانند 
کــه اقلیم کردســتان عــراق طی 
روزهای گذشــته از ســوی ترکیه 
بارها مورد حمالت هوایی و زمینی 
قرار گرفته که دلیل آنکارا هم طبق 
 معمول مقابله بــا پ.ک.ک عنوان

 شده است. 
از ســوی دیگر بحران اقتصادی 
و عدم تصویب بودجــه ۲۰۲۱ که 
دلیلش اختالف اقلیم کردســتان با 
بغداد بر سر سهم آنها است، موجب 
شــده که اوضاع در ایــن جغرافیا با 
مشــکالت عدیده ای روبرو شــود. 
با این تفاســیر به نظر می رسد این 
بار ُقــالِب سناریونویســاِن امنیتِی 
منطقه، به کردســتان عراق افتاده 
بود و بــه احتمال زیــاد در روزهای 
آینــده در عــراق و ســوریه باز هم 
شاهد پروژه های جدید ضدامنیتی 

خواهیم بود. 

حمله به فرودگاه اربیل موج واکنش های بین المللی را در پی داشت؛ 

راکت هایی با ترکش های هدفمند!
علیرغم آنکه گروه »سرایا 
اولیاء الدم« مسئولیت این 

حمله را برعهده گرفته 
و حتی خودروی پرتاب 

راکت ها توسط واحد ضد 
تروریسم اقلیم کردستان 

هم کشف شده؛ در 
پشت پرده اوضاع در حال 
رقم خوردن علیه تهران 

است

حمالت راکتی به چند 
منطقه دیپلماتیک از جمله 

کنسولگری های آمریکا و 
چین در اربیل هم گزارش 
شده و مناطقی در اطراف 

فرودگاه این شهر که مرکز 
اقلیم کردستان عراق به 

شمار می آید هم هدف قرار 
گرفته است

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل اعالم کرد، کشورش برای دفاع از منافع خود نیازی به اجازه ندارد. عبداهلل 
المعلمی، نماینده دائم عربستان در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه العربیه با بیان اینکه کشورش برای دفاع از منافع 
خود نیازی به اجازه ندارد، مدعی شد، نماینده آمریکا در یمن با فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران این کشور 
همکاری دارد. وی گفت: بحران یمن تنها از طریق دیپلماسی قابل حل است و راه 
حلش در تفاهمات خود یمنی ها نهفته است. جو بایدن، رئیس جمهوری جدید 
آمریکا اخیراً اعالم کرد، کشــورش حمایت از عملیات ائتالف عربی تحت رهبری 
عربستان در یمن را متوقف خواهد کرد اما متعهد شد که کمک به عربستان در دفاع 
از خاک خود ادامه داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد، آمریکا تمامی تالش ها را 

برای تحقق حل و فصل مسالمت آمیز بحران یمن به کار خواهد بست. 

نخست  وزیر رژیم صهیونیستی پس از ســکوت طوالنی مدت در نهایت اذعان کرد که با جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در مورد پرونده ایران و فلسطین اختالف نظر دارد، اما گفت که روابط آنها بسیار قوی است. به گزارش رویترز، روز 
جمعه کاخ سفید گزارش های منتشره درباره این که جو بایدن، به دلیل عدم تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن وی در ۲۰ ژانویه، او را نادیده گرفته 
است، تکذیب کرد. بنیامین نتانیاهو دوشنبه در مصاحبه با شبکه ۱۲ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی ضمن رد این مساله که بایدن عمداً از او اجتناب می کند، گفت: 
او تماس خواهد گرفت. ما نزدیک به ۴۰ سال روابط دوستانه بسیار قوی داریم و 
سابقه این روابط به زمانی که من به عنوان دیپلمات اسرائیلی به واشنگتن آمدم و 

بایدن یک سناتور بود بازمی گردد. 

نتانیاهو: با بایدن اختالف داریم، اما او تماس خواهد گرفتعربستان: برای دفاع از منافعمان، اجازه نمی گیریم

سخنگوی ارتش میانمار دیروز )سه شنبه( اینکه در 
این کشور کودتا رخ داده را انکار کرده و گفت، نیروهای 
مسلح میانمار انتخابی بجز تصاحب قدرت در این کشور 
نداشتند. به گزارش اســپوتنیک، ژنرال زاو مین تون 
گفت، بازداشت کردن رهبران دولت غیرنظامی میانمار 
موجه بود و ادعا کرد به مساله تقلب ادعایی در انتخابات 
ماه نوامبر به درخواســت ارتش رســیدگی نشد. این 
سخنگوی ارتش میانمار در اظهار نظر درباره اعتراضات 
اخیر برگزار شده در شــهر یانگون پایتخت این کشور 
متذکر شد، معترضان تحریک به خشونت علیه پلیس 
در طی تجمعات کردند. در طی یکی از حمالت یکی از 
افسران پلیس در اثر جراحاتش جان خود را از دست داد.  
ژنرال زاو مین تون در پاسخ به سوالی درباره بازداشت 
آنگ سان سوچی، رهبر دولت غیرنظامی میانمار هم 
اظهار کرد، مقامها درباره این مســاله مطابق با قانون 

اساســی تصمیم خواهند گرفت. این سخنگوی ارتش 
میانمار عنوان کرد، کشورش احتماال به قانون اساسی 
سال ۲۰۰۸ پایبند باشد. سند مربوط به این قانون که 
بیش از یک دهه قبل  اجرایی شــده و در سال ۲۰۱۵ 
مورد اصالح قرار گرفت، حدود یک چهارم از کرسیهای 
پارلمان را برای افسران در حال خدمت ارتش میانمار 

اختصاص داده است.

مذاکرات آستانه۱۵ درباره سوریه روز گذشته )سه شنبه( 
با مشارکت هیئت های کشورهای ضامن )ترکیه، روسیه و 
ایران( و هیئت های نظام و مخالفان در شهر سوچی روسیه 
آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، امروز نشست های 
دوجانبه فنی میان هیئت های مشارکت کننده آغاز شده و 
فردا جلسه پایانی و اصلی برای صدور بیانیه پایانی برگزار 
می شود. نشست های آســتانه از حدود یک سال پیش به 
دلیل کرونا متوقف شــده بود. ایمن العاسمی، سخنگوی 
هیئت مخالفان ســوریه گفت، قرار است هیئت ها درباره 
مسائل سیاســی و نظامی گفتگو کنند. از جمله مهم ترین 
پرونده های مورد بحث در این نشســت آتش بس فراگیر، 
پرونده کمیته قانون اساســی و تجاوزات تروریست ها در 
شرق فرات است. در این نشست ها گی یر پدرسن، فرستاده 
ویژه سازمان ملل به سوریه و نمایندگان عراق، لبنان، اردن و 
قزاقستان به عنوان ناظر حضور دارند. این نشست ها اهمیت 

زیادی برای روند سیاسی سوریه به ویژه بعد از شکست دور 
پنجم مذاکرات قانون اساسی سوریه در ژنو دارد. در این راستا 
الکساندر الورنتیف، فرستاده رئیس جمهوری روسیه در امور 
سوریه در حاشیه نشست امروز آستانه گفت: ما برای شرکای 
آمریکایی جهت مشارکت در نشست دعوتنامه فرستادیم 
اما آن ها دعوت ما را رد کردند. با این حال توانســتیم برای 

برگزاری نشست آماده شویم. 

سخنگوی ارتش میانمار: کودتا نکردیم!آغاز مذاکرات »آستانه۱۵«  درباره سوریه
خبرخبر


