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ترامپ پس از شکست دومین طرح 
استیضاحش در سنا:

 به دفاع از عظمت آمریکا 
ادامه می دهم)!(

در پی شکســت دومین طرح اســتیضاح 
رئیس جمهور سابق آمریکا در سنا، دونالد ترامپ 
اعالم کرد که وی همیشه مدافع حاکمیت قانون 
و جنبش عظمت آمریکا بــوده و خواهد بود. به 
گزارش آر.تی، دومین طرح اســتیضاح ترامپ 
در سنای آمریکا به اتهام تحریک به اغتشاش و 
شورش به دلیل عدم کســب آرای الزم از سوی 
نمایندگان سنا شکســت خورد. در این جلسه 
۵۷ سناتور به استیضاح دونالد ترامپ رای مثبت 
و ۴۳ سناتور نیز رای منفی دادند. دموکرات ها 
برای متخلف شناخته شدن دونالد ترامپ به رای 
موافق دو سوم اعضای مجلس سنا )۶۷ رای( نیاز 
داشتند. هفت سناتور جمهوری خواه همراه با 
۵۰ ســناتور دموکرات دونالد ترامپ را به دلیل 
تحریک به شورش مجرم شــناختند. مجلس 
نمایندگان ایاالت متحــده روز ۱۳ ژانویه طرح 
استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت 
آمریکا را به اتهام تحریک به شــورش تصویب 
کرده بود. ترامپ تنها رئیس جمهور تاریخ امریکا 
است که دو بار استیضاح می شود اما با این نتیجه 
او همچنان می تواند در عرصه سیاســی آمریکا 
فعال باشد و حتی اگر بخواهد در انتخابات چهار 
سال بعد بار دیگر به عنوان نامزد وارد رقابت های 
انتخاباتی شــود. امری که در عرصه سیاســت 
آمریکا معمول نیســت ولی ترامپ نشان داده 
سیاستمداری متفاوت است. در نهایت تمام ۵۰ 
سناتور دمکرات و هفت سناتور جمهوری خواه 
به محکومیت ترامپ رای دادند. در هیچ یک از 
چهار استیضاح قبلی سابقه نداشته که این  تعداد 
قانونگذار به محکومیت رئیس جمهوری از حزب 

خودشان رای دهند .
میت رامنی، لیزا مورکووســکی، ســوزان 
کالینز، بن سســی، پت تومی، ریچارد بر و بیل 
کاسیدی هفت سناتور جمهوری خواه هستند 
که علیه ترامپ رای دادند. جلســه محاکمه در 
مجلس سنا خیلی سریع پیش رفت و درنهایت 
ظرف کمتر از یــک هفته خاتمــه یافت. گروه 
دموکرات های مجلس نمایندگان که در حکم 
تیم دادستانی بودند صبح روز شنبه با خواست به 
میان آوردن شاهدین باعث غافلگیری ناظرین 
شدند. اگر پای شاهدین به میان کشیده می شد 
محاکمه می توانست تا مدت ها به طول بینجامد. 

مجلس ســنا ۵۵ بــه ۴۵ رای بــه پذیرش 
شاهدین داد )پنج جمهوری خواه به همراه ۵۰ 
دموکرات رای دادند.( شاهدی که تیم دادستانی 
می خواست به میان بیاورد جیمی هررا بیوتلر، 
عضو جمهوری خــواه مجلس نماینــدگان از 
واشنگتن بود که به رسانه ها گفته بود جزئیات 
جدیدی در مورد تماس تلفنی بین ترامپ با کوین 
مک کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان دارد. 
اما پس از چند ساعت مذاکره بین رهبران مجلس 
سنا، تیم دادســتانی دموکرات ها و تیم وکالی 
ترامپ، تیم دادســتانی پذیرفت که گفته های 
هررا بیوتلر به عنوان یکی از شواهد موجود وارد 
صورت جلسه محاکمه شود اما شهادت در صحن 

سنا از او گرفته نشود.
میــچ مک کانــل، ســناتور قدرتمنــد 
جمهوری خــواه و رهبر اقلیــت، در نامه ای به 
همکارانش گفته بود رای به تبرئه ترامپ خواهد 
داد که به نظر میخ آخر بر تابوت امید آن ها بود که 
می خواستند محکومیت ترامپ را ببینند. ترامپ 
در واکنش به رای تبرئه خود بیانیه ای منتشر کرد 
و گفت: »من همیشه مدافع حکومت قاطع قانون، 
قهرمانان نیروهای پلیس و حق مردم آمریکا برای 
بحث صلح آمیز و شرافتمندانه در مورد مسائل 
روز، بدون شرارت و بدون نفرت، بوده ام و خواهم 
بود.« او دموکرات ها را متهم کرد که دســتگاه 
عدالت را به وسیله ای برای انتقام سیاسی و تعقیب 
و ســرکوب تمام افراد و دیدگاه هایی که با آن ها 
مخالفند بدل کرده اند. او گفت: موضوع ناراحت 
کننده در زمان ما این است که یک حزب سیاسی 
در ایاالت متحده مجوز رایــگان برای تضعیف 
حاکمیت قانون را می دهد. آنها بهانه کرده اند و 
آشوبگران و عدالت را به ابزاری برای انتقام و آزار 
سیاسی تبدیل کرد ه اند. رئیس جمهوری سابق 
آمریکا ضمن استقبال از این رای وعده داد که به 

دفاع از عظمت آمریکا ادامه خواهد داد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 در ساعت 2 بامداد روز چهارشنبه 
)22 بهمن( شاهد شروع عملیات جدید 
ارتش ترکیه در نوار شمالی عراق بودیم 
که آنکارا آن را عملیات »پنجه عقاب2« 
نامید. از حدود دو سال پیش هم شاهد 
شروع فاز اول این عملیات ها بودیم که 
با نام پنجه عقاب و پنجه ببر در رسانه ها 

معروف شدند. 
فاز نخست پنجه عقاب در حقیقت 
توسط نیروی هوایی ترکیه علیه مواضع 
حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( 
در شــمال عراق انجام شد که عالوه بر 
ده ها ساعت پرواز جنگنده های ترکیه، 
شاهد عملیات های ممتد پهپادهای این 
کشور در نوار جنوبی و هم مرز با عراق 
بودیم که واکنش تند بغداد و حتی اقلیم 
کردستان عراق را به دنبال داشت. در 
همان هنگام بسیاری از مقامات امنیتی، 
نظامی و سیاسی بغداد اعالم کردند که 
آنکارا حاکمیت و تمامیت ارضی عراق 
را نقض کرده اســت اما مقامات ترکیه 

باز هم با سناریوی قدیمی خود سعی 
کردند تا به هر ترتیب که شده، بحث »به 
خطر افتادن امنیت ملی« خود را مطرح 
کنند. ترکیه همان زمــان اعالم کرد 
که تهدیدهای بســیار زیادی از ناحیه 
پ.ک.ک متوجــه مرزهــای جنوبی 
و هم مرز با شــمال عراق است و برای 
مقابله با آن اقدام به انجام عملیات پنجه 
عقاب کرده است. این سخنان مقامات 
آنکارا اما در این نقطه تمام نشد، بلکه 
شاهد آن بودیم که چندی بعد، ترکیه 
اعالم کرد که عملیــات »پنجه ببر« را 
در دســتور کار قرار داده و جالب این 
بود که عملیات مذکور ســاعاتی بعد 

اجرایی شد. 
نیروهــای عمل کننده در عملیات 
پنجه ببر، نیروی زمینی ارتش ترکیه 
بود که در اسناد منتشــر شده پس از 
اتمام این عملیات آمده اســت که آنها 
کماندوهای نیروهای ویژه ارتش ترکیه 
بوده اند و ماموریتشان اجرای عملیات 
نفوذ، دستبرد و ربایش چندین نفر از 
سران پ.ک.ک در شــمال عراق بوده 
اســت. این دو عملیات که چندین ماه 
قبل اجرایی شــد به نوعی ترکیه را در 

نوک پیکان اتهام  احزاب و جریان های 
مســلح عراق قرار داد. به عنوان مثال 
حشدالشعبی در همان زمان از مصطفی 
الکاظمی درخواست کرد تا به هر ترتیب 
که شده ارتش یا نیروهای مقاومت را به 
مناطق درگیری اعزام کنند و درنهایت 
نخســت وزیر عراق مجبور به گسیل 
نیروی زمینی ارتــش عراق به مناطق 

شمالی این کشور شد. 
این اقدام الکاظمی نتوانست خشم 
عراقی ها را کاهش دهــد اما اتفاقی در 
این میان رخ داد که باعث شــد همه 
چیز به هم بریزد. این اتفاق، کشــته 
شــدن چندین تــن از فرماندهان و 
سربازان عراقی در عملیات های ترکیه 
را در پی داشــت که آنــکارا در نهایت 
نســبت به حضور آنها در این منطقه 
اظهار بی اطالعی کرد. با گذر از این دو 
عملیات، حال با نیم نگاهی به تحوالت 
چند روز اخیر به خوبی درمی یابیم که 
ترکیه باز هم درصــدد ایجاد تنش و 
آشفتگی در شمال عراق است. وزارت 
دفاع ترکیه جمعه اخیــر در بیانیه ای 
اعالم کرد که در جریان عملیات »پنجه 
عقاب2« در شــمال عراق، نیروهای 

ترکیه ۵۰ هــدف متعلق بــه حزب 
کارگران کردستان را منهدم کردند و 
۳۳ تن از عناصر این حزب از جمله دو 
تن از رهبران آن طی عملیاتی در منطقه 
»قارا« در شــمال عراق کشته شدند. 
اینکه عملیات اخیر ترکیه در شــمال 
عراق تا چه حد گسترده بوده موضوعی 
است که می توان پاسخش را در میزان 
ادوات و تعداد پرواز  جنگنده های این 

کشور جست وجو کرد. 
براساس آخرین آمار منتشر شده 

از ســوی وزارت دفاع ترکیه، بیش از 
۴۰فروند جنگنــده و پهپاد متعلق به 
نیروی هوایی ترکیــه در این عملیات 
مشــارکت داشتند و ســایر نیروهای 
نظامی هم از طریق هلی برن در منطقه 
عملیات زمینی مستقر شــدند. این 
حجــم از اقدامات نظامــی آنگونه که 
گفته شد برای نابودی پ.ک.ک و آنچه 
آنکارا آن را تروریسم می خواند انجام 
شد ولی واقعیت این اســت که اقدام 
جدید ترکیه چندان مورد قبول آمریکا 

و بغداد نبوده است.
 انحراف افکار عمومی 

از مشکالت داخلی به تهدید کردها
این مساله که ترکیه کاًل کردهای 
منطقــه )اعم از کردهای مســتقر در 
ســوریه، عــراق و جنــوب ترکیه( را 
تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند 
موضوعی اســت که مربــوط به امروز 
نیست؛ بلکه از سال 2۰۱۱ که بحران 
ســوریه به وجود آمد آنکارا به فاصله 
چند ماه به بهانه تهدید کردها و بدون 
هماهنگی با دولت دمشق وارد خاک 
ســوریه شــد و تا همین امروز هم در 
نوار شمالی سوریه حضور دارد و علیه 
یگان هــای مدافع خلــق )ی.پ.گ( 

دست به اقدامات مختلفی زده است. 
در داخل خاک ترکیــه هم حزب 
حاکم )حــزب عدالت و توســعه( به 
رهبری اردوغان از هر بهانه ای استفاده 
می کند تــا کردهای این کشــور را از 
صحنــه سیاســی و اجتماعی حذف 
کند. حاال کــه دموکرات ها به رهبری 
»جو بایدن« در کاخ سفید حضور پیدا 
کرده اند، نه تنها حــذف و هرس های 
حزب حاکم به مذاق آمریکایی ها خوش 
نیامده بلکه وزارت خارجه آمریکا اخیراً 
در مورد عملیات ترکیه در شمال عراق 
به شدت احساس نگرانی کرده و آن را 

مورد انتقاد قرار داده است. 
در همیــن راســتا روز گذشــته 
)یکشــنبه( هادی العامــری، رئیس 
ائتالف الفتــح عراق اعــالم کرد که 
اطالعاتــی مبنی بر تصمیــم ترکیه  
برای حملــه به منطقه کوهســتانی 
سنجار )شنگال( وجود دارد و خواهان 
اتخــاذ تمامــی تدابیــر الزم جهت 
جلوگیــری از هرگونه تعدی به خاک 
عراق و نیروهای مســلح این کشور و 
حشدالشعبی شــد. در همین راستا، 

جنبــش النجباء عراق هم با انتشــار 
بیانیه ای رسمی ضمن انتقاد از ضعف 
نهادهای رسمی و منفعت طلبی های 
جناحــی کــه عــراق را بــه صحنه 
زیاده خواهی برخی نیروهای خارجی 
تبدیل کرده است، از اطالعات واصله 
در مورد تجاوز نیروهای اشغالگر ترکیه 
به استان »نینوی« و شهر »سنجار« 
به شــدت ابراز نگرانی کــرد. این در 
حالیست که بعدازظهر دیروز خلوصی 
آکار، وزیر دفاع ترکیــه اعالم کرد که 
عملیــات نظامی موســوم به »پنجه 
عقاب2« علیه نیروهای پ .ک .ک در 

شمال عراق پایان یافت. 
او طی اظهاراتی اعالم کرد زمانی که 
به مقرهای پ .ک .ک یورش بردیم ۱۴ 
جسد شهروندان غیرنظامی را یافتیم 
توسط این سازمان ربوده شده  که قبال ً
بودند و »تروریسِت« مسئول این مقر 
با نزدیک شدن نیروهای ترکیه اقدام 
به کشتن آنها کرد. بدون تردید اطالق 
واژه »تروریست« به اعضای پ.ک.ک 
توســط ترکیه می تواند ایــن پیام را 
مخابره کند که علیرغــم اعالم پایان 
عملیات مذکور، به نظر می رســد که 
طی روزهای اخیر ترکیه مجدداً دست 
به عملیات های مشابه در سنجار، قارا و 
حتی مناطق نزدیک به اقلیم کردستان 

عراق خواهد زد. 
بدیهی است که مشکالت داخلی 
ترکیــه ماننــد کاهــش ارزش لیر و 
همچنین چندپاره شدن حزب حاکم 
به رهبری اردوغان ارزش بیشــتری 
برای دولت این کشــور دارد اما آنکارا 
سعی دارد با برجسته ســازی تهدید 
ُکردی، افکار عمومی را به سمت دیگر 

یعنی شمال عراق معطوف کند.

عملیات »پنجه عقاب2« ترکیه در نوار شمالی عراق، واکنش بغداد و واشنگتن را به دنبال داشت؛

تهدید امنیت ملی؛ تکرار یک بهانه
 بدیهی است که مشکالت 

داخلی ترکیه مانند کاهش 
ارزش لیر و همچنین 
چندپاره شدن حزب 

حاکم به رهبری اردوغان 
آنکارا را بر آن داشته تا 

با برجسته سازی تهدید 
ُکردها، افکار عمومی را به 
سمت دیگر یعنی شمال 

عراق معطوف کند

براساس آخرین آمار 
منتشر شده از سوی وزارت 

دفاع ترکیه، بیش از ۴۰ 
فروند جنگنده و پهپاد 
متعلق به نیروی هوایی 

ترکیه در عملیات »پنجه 
عقاب 2« مشارکت داشتند 

و همین مساله نشان 
می دهد حجم این مداخله 

 نظامی بسیار گسترده 
بوده است

بر اساس یک تحقیق مشخص شــد که ۵۹ درصد از مردم افغانســتان در مناطق تحت کنترل دولت این کشور 
ساکن هستند اما در همین تحقیق مشخص شد که دست کم ۵2 درصد از قلمروی این کشور در کنترل طالبان است. 
به گزارش خبرگزاری طلوع، این تحقیق که توســط آژانس خبری پژواک افغانستان انجام شد، نشان می دهد دولت 
افغانستان کنترل ۴۶ درصد این کشور را در اختیار دارد. در این تحقیق که در بازه 
زمانی ۳۰ نوامبر 2۰2۰ تا سوم فوریه سال جاری میالدی انجام شد، ۱2۶۶ تن مورد 
پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. در این تحقیق همچنین مشخص شد، مناطق تحت 
کنترل طالبان ۳۳۷ هزار کیلومتر مربع است و مناطق تحت کنترل دولت 2۹۷ هزار 
کیلومتر مربع است اما ۱۸ هزار کیلومتر دیگر گفته می شود تحت کنترل هیچکدام 

نیست. این یافته ها نشان می دهد طالبان بیش از 2۷ منطقه را در اختیار دارد. 

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعالم کرد، ۱2.۴ میلیون تن در سوریه از نبود امنیت غذایی رنج می برند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، برنامه جهانی غذا اعالم کرد: طبق نتایج نظرسنجی ملی که اواخر سال گذشته انجام شد، 
۱2.۴ میلیون سوری یعنی ۶۰ درصد از ساکنان سوریه امنیت غذایی ندارند. این آمار تشدید فقدان امنیت غذایی را 
نشان می دهد به شکلی که این عدد در مه سال گذشته ۹.۳ میلیون تن بود. جسیکا 
لوسون، سخنگوی برنامه جهانی غذا اظهار کرد: در شرایط حاضر بیش از هر زمان 
دیگری شاهد هستیم تعداد بیشتری از سوری ها در معرض خطر گرسنگی، فقر و 
نبود امنیت غذایی قرار می گیرند. جنگ سوریه که نزدیک به یک دهه است ادامه 
دارد، باعث فروپاشی اقتصاد این کشور و افزایش نرخ تورم شده است. بحران مالی 

لبنان، نیز باعث کاهش ورود دالر به سوریه شد و بر مشکالت اقتصادی افزود.

هشدار سازمان ملل درباره گرسنگی ۱2.۴ میلیون سوریطالبان ۵2 درصد از خاک افغانستان را در اختیار دارد

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، امکان قطع کردن 
سرویس های اینترنت خارجی در کشورش را در صورت 
بروز اقدام خصمانه علیه روسیه رد نمی کند. به گزارش 
اسپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
اظهاراتش شرح داد، محدودیت ها علیه سرویس های 
اینترنت خارجــی تنها هنگامی که کشــورش گزینه 
جایگزین خود را به کار بگیرد، اجرا می شــوند. پوتین 
در دیدار با دبیران رسانه های روسیه گفت: زمانی که ما 
چیزی متعلق به خودمان داشته باشیم، محدودیت را، 
اگر که اصال قرار به اجرایش باشد، تنها با در نظر گرفتن 
یک وضعیت خاص اجرا خواهیم کرد. من نمی خواهم 
هیچ چیز را به شکل مصنوعی قطع کنم، اما زمانی که 
اقداماتی خصمانه به اجــرا در بیایند، من این کار را رد 
نمی کنم. اقدامات خصمانه در قبال کشور ما غیرقابل 
قبول هســتند. رئیس جمهور روســیه خاطرنشــان 
کرد، سرویس های فن آوری داخلی زیادی در روسیه 

همچون یاندکس و اسبربانک هستند که دورنماهای 
خوبی دارنــد. پوتین اظهار کرد: همــکاران محترم ما 
زمانی کــه ببینند یک جایگزین وجــود دارد و در این 
بازار انحصار ندارند، به صــورت متفاوت عمل خواهند 
کرد. اخیراً دیمیتری مدودف، معاون رئیس شــورای 
امنیت روسیه گفت، ممکن است که ترافیک اینترنت 
خارجی در صورت اقدامات غیردوستانه علیه روسیه، 

کاهش یابد.

کاخ ســفید با ابــراز نگرانــی از گزارش ســازمان 
بهداشت جهانی درمورد منشا ویروس کرونا، از چین 
خواست تا اطالعات روزهای اولیه انتشار این ویروس 
را در دسترس قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا با اتخاذ 
موضعی مشــابه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
سابق این کشــور در بیانیه ای اعالم کرد که این مساله 
ضروری اســت که گزارش مســتقل و بدون دخل و 
تصرفی توسط دولت چین در این خصوص ارایه شود. 
تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان  جهانی  بهداشت در 
جدیدترین اظهارنظر برخالف گزارش هفته گذشــته 
تیــم حقیقت یاب خود، منشــا آزمایشــگاهی  کرونا 
را رد نکرد و گفــت که تمام فرضیه ها در مورد منشــا 
کووید-۱۹ همچنان محتمل است. پیش از اظهارات 
ادهانوم واشــنگتن درخواســت بازبینی گزارش تیم 
اعزامی ســازمان جهانی بهداشــت به چین را مطرح 

کرده بود. این تیم اعزامی که ۴ هفته را در چین صرف 
تحقیقات در مورد منشا شــیوع بیماری کووید-۱۹ 
کرده است، هفته گذشــته گمانه زنی ها مبنی بر منشا 
ویروس کرونا از آزمایشگاه را در چین رد کردند. ترامپ 
از نخستین کســانی بود که نظریه منشا آزمایشگاهی 
بودن ویــروس کرونــا از یکــی از آزمایشــگاه های 
 ویروس شناســی ووهان را ارائه داد اما پکن با قاطعیت 

این ادعا را رد کرد.

پوتین احتمال مسدود کردن اینترنت خارجی روسیه را رد نکردنگرانی آمریکا از گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد منشا کرونا

خبرخبر


