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سی امین هفته اعتراضات علیه 
نتانیاهو در اراضی اشغالی

صدهــا شــهروند 
اســرائیلی در مرکــز 
تل آویــو در اعتراض 
بــه سیاســت های 
نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیستی تظاهرت کردند و خواهان کنار رفتن 
وی شدند. کان گزارش داد که صدها تظاهرکننده 
اســرائیلی در شــهر تل آویو به خیابان ها آمدند تا 
اعتراض خود را نســبت به سیاست های بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اعالم کنند. آنها پرچم های 
رژیم صهیونیستی و ماکت هایی به شکل زیردریایی 
را در اشاره به یکی از پرونده های فساد مطرح علیه 
بنیامین نتانیاهو درخصوص مساله زیردریایی ها در 
دست داشتند. یکی از پرونده های فسادی که علیه 
نتانیاهو مطرح است، خرید زیردریایی های آلمانی 
برای نیروی دریایی این رژیم است، در حالی که نیازی 
به این زیردریایی ها وجود نداشته و مساله دیگر اینکه 
یکی از نزدیکان نتانیاهو در مناقصه خرید وارد شده 
بود. تظاهرات عصر روز جمعه تقریباً سی امین هفته 
از اعتراضات علیه بنیامین نتانیاهو در پی سوء عملکرد 
وی در پرونده مقابله با کرونا و چهار پرونده  فســاد 
مطرح شده علیه وی است. پلیس رژیم صهیونیستی 
در تظاهرات های پیشین ده ها تظاهرکننده را بعد از 

درگیری  آنها با پلیس بازداشت کرده بود.
    

حمله موشکی به پایگاه نظامیان 
آمریکایی در فرودگاه بغداد 

منابــع از حملــه 
راکتــی بــه پایــگاه 
ویکتوریــا متعلــق 
به ارتــش آمریکا در 
فرودگاه بغــداد خبر 
دادند. شبکه اســکای نیوز گزارش داد که پایگاه 
نظامیان آمریکایی موسوم به ویکتوریا در نزدیکی 
فرودگاه بغداد هدف حمله موشکی با موشک نوع 
کاتیوشا قرار گرفته اســت. این شبکه مدعی شد 
یکی از موشــک ها در مناطق مســکونی سقوط 
کرده اســت این درحالی اســت که پایگاه خبری 
صابرین نیوز این خبر را رد کــرده و گزارش داده 
است که سامانه های دفاع هوایی پایگاه ویکتوریا در  
رویارویی با این موشک ها موفق عمل نکردند و در 
این حمله راکتی یکی از پادگاه های این پایگاه دچار 
خساراتی شد. صابرین نیوز همچنین گزارش داده 
به دنبال این حمله راکتی هواپیماهای آمریکایی 
در آسمان بغداد به پرواز درآمدند. کمی پس از این 
حمله سفارت آمریکا در بغداد روز گذشته )شنبه( 
از تخصیص نزدیک بــه ۲۰ میلیــون دالر برای 
حمایت از دولت عراق در تامین امنیت منطقه سبز 
خبر داد. این سفارت خانه در بیانیه ای اعالم کرد، 
این حمایت واشنگتن شامل تامین بودجه ارسال 
تیمی از مهندسان عمران برای انجام یک بررسی 
جامع از نقاط فعلی ورود بــه منطقه بین المللی و 

تدوین طرح هایی برای ورودی های جدید است.
    

ریاست جمهوری لبنان: 
حزب اهلل در تشکیل کابینه 

دخالت نمی کند
دفتــر رســانه ای 
ریاســت جمهوری 
لبنــان در بیانیه ای 
هرگونــه مداخلــه 
حــزب اهلل در رونــد 
تشکیل کابینه دولت جدید و تصمیمات ریاست 
جمهوری این کشــور را تکذیب کرد. به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، دفتر رسانه ای ریاست 
جمهوری لبنان بیانیــه ای را درباره گفت وگوها 
درباره تشکیل کابینه دولت جدید این کشور به 
ریاست سعد حریری منتشــر کرد. در این بیانیه 
آمده اســت: تجزیه و تحلیل هــا و مقاالت اخیر 
درباره موضع میشل عون، رئیس جمهوری لبنان 
در مورد مسئله تشکیل دولت با این هدف منتشر 
شده اند که میشــل عون را عامل مانع تراشی در 
روند تشکیل دولت و نخســت وزیر مکلف جلوه 
دهند. ریاســت جمهوری لبنان در ادامه تأکید 
کرد: دفتر رســانه ای ریاســت جمهوری لبنان 
تمامی این اخبار را تکذیــب و اعالم می کند که 
خواســتار اختصار یک ســوم اعضای کابینه به 
حزب رئیس جمهور نشده اســت. در ادامه این 
بیانیه آمده است: ادعاهای زیادی درباره مداخله 
و سنگ اندازی جبران باسیل، رئیس جریان آزاد 
ملی و فراکســیون لبنان قوی در مسیر تشکیل 
دولت مطرح شده است اما باسیل به هیچ وجه در 
این مسئله مداخله نکرده است. برخی نیز مدعی 
هستند که حزب اهلل رئیس جمهور را در مسئله 
تشکیل دولت تحت فشــار قرار می دهد اما این 

مسئله به هیچ وجه صحت ندارد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 با اســتقرار دموکرات ها در هرم 
قدرت آمریــکا، به صــورت روزانه 
شاهد انتشــار تحلیل های مختلف 
در حوزه مســائل ایــاالت متحده 
هســتیم. این تحلیل ها بر اســاس 
ادبیات و سنت سیاســی عموماً دو 
موضوع سیاست داخلی و سیاست 
خارجی ایاالت متحده را مورد نظر 
قرار می دهد. در عرصه داخلی آنچه 
اندیشــکده های آمریکایــی مانند 
کارنگی یا بنگاه خبــری بلومبرگ 
بدان اشــاره کرده اند، حدود چهار 
چالش وجود دارد. نخســت بحث 
کرونا و تاثیرات اجتماعی آن اســت 
که از سوءمدیریت دوران ترامپ رنج 
می برد و موضوع دوم آثار اقتصادی 
این ویروس قرن بیست و یکم است. 
غاطبه تحلیلگران امنیت ملی آمریکا 
معتقدند که پیامدهــای اقتصادی 
کرونا نه تنها می تواند اقتصاد ایاالت 
متحده را به مرز فروپاشی بکشاند، 
بلکه اعتقاد دارنــد ادامه این بحران 
مالی می تواند در کوتاه و میان مدت 
بر روسی سیاســت خارجی بایدن 
هم تاثیرگذار باشــد که در ادامه به 

اهمیت آن اشاره خواهد شد. چالش 
ســوم دموکرات ها در داخل بحث 
بهم ریختگی اجتماعی - سیاســی 
اســت که ترامپ آنرا از خود به ارث 
گذاشت که دموکرات ها و نهادهای 
امنیتی آمریــکا آنرا »تروریســم 
داخلــی« می نامنــد. در همیــن 
رابطه جن ســاکی، دبیر مطبوعاتی 
کاخ سفید، رشــد »افراط گرایی و 
خشونت طلبی داخلی« را یک تهدید 
جدی و رو به رشد برای امنیت ملی 
توصیف و اعالم کرد که دولت بایدن 
با منابع و اراده کافی بــا این تهدید 

مقابله خواهد کرد. 
چالش چهارم هم بحث شکاف ها 
سیاســی در جامعه آمریکا است که 
می تواند مانع از مدیریــت نژادها، 
قومیت ها،مذاهــب و جریان هــای 
رنگارنِگ حاضــر در ایاالت متحده 
شود. براین اســاس باید که کابینه 
خود را از نژادهای گوناگون تشکیل 
داده باید بتواند ایــن چالش را هم 
مدیریت کند که احتمــال دارد او 
همانند اوباما بحــث تنظیم الیحه 
جدید در مــورد کنتــرِل فروش و 
استفاده تســلیحات را مطرح کند. 
فارغ از این چالش های داخلی، اگر 
نیم نگاهی به چالش های سیاســت 
خارجی بایــدن بیاندازیم به خوبی 

درمی یابیم که او راه بسیار دشواری 
را در پیش دارد. در ابتدای این متون 
به تبعات اقتصــادی کرونا بر عرصه 
سیاســت خارجی اشــاره  ای گذرا 
شــد ولی در تکمیل آن باید بگوییم 
که اگــر این روند نزولــی در عرصه 
اقتصاد آمریکا ادامه داشــته باشد 
بــدون تردید تئــوری دموکرات ها 
در حوزه نظامی گــری در منطقه و 
ســایر جغرافیای جهان با چالش ها 
جدی روبرو می شود. به عنوان مثال 
از گوشــه و کنار به صورت جسته و 
گریخته اعالم می شود که کاخ سفید 
به دنبال بازتعریف و بازبینی قرارداد 
امنیتی بغداد - واشــنگتن اســت. 
این حــرف و حدیث ها پــس از آن 
باال گرفت کــه روز پنجشــنبه دو 
عامل انتحــاری داعــش در بغداد 
خودشــان را منفجر کردند و حدود 
3۲ کشــته و 11۰ زخمی بر جای 
ماند. چندی بعد هــم حمله راکتی 
به پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه 
بغداد که بــه »پایــگاه ویکتوریا« 
معــروف اســت صــورت گرفت. 
همیــن دو مســاله را اگــر در کنار 
راهبردهای برون گرای دموکرات ها 
در عرصه سیاســت خارجــی قرار 
دهیم به خوبــی می فهمیم که آنها 
به دنبــال برگرداندن تعــدادی از 

نظامیان خود به عراق هستند. حال 
اگر اقتصــاد آمریکا کــه از پاندمی 
کرونا و سیاست های یکجانبه ترامپ 
ضربه ســنگین خورده، نتواند خود 
را بازســازی کند بدون تردید این 
 طرح ها هم بــا مشــکالت زیادی 

روبرو می شود. 
 افغانستان و بازگشت 

به نقطه اول 
در این میان یکی از پرونده هایی 
که همه نگران آن هســتند و حتی 
احتمال وقوع یــک به هم ریختگی 
جدیــد در آن پــس از آمــدن 
دموکرات ها را می دهند، »افغانستان 
و توافق با طالبان« است. در همین 
راستا محمد نعیم، سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر یک روز پیش 

از مراسم ادای ســوگند جو بایدن 
به طرفیت از طالبان از او خواســت 
به توافقنامــه  دوجانبه صلح احترام 
بگذارد و تمــام نیروهای آمریکایی 
را تا ماه مه از افغانستان خارج کند. 
اگرچه ابتدای بیانیه طالبان با لحنی 
آرام شــروع شــده بود اما تمام این 
بیانیه به این آرامی نوشــته نشــده 
بود. در جــای از ایــن بیانیه آمده 
است که »باید گام هایی برای پایان 
جنگ برداشته شود نه اینکه جنگ 
طوالنی شــود و ایــن توافقنامه در 
همین راســتا تدوین شــد«. نعیم 
همچنین هشــدار داده اســت که 
عدم اجرای کامــل توافق نامه صلح 
دوحه، می تواند روند جاری مذاکرات 
صلح را متاثر کند. ســخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در جای دیگر اعالم 
کرده که »امارت اســالمی« بر این 
باور اســت که پیمان دوحه، نسخه 
خوبــی برای حل مشــکالت هر دو 
ســوی مذاکره اســت، بنابراین ما 
خود را به تعهدات پذیرفته شده در 
پیمان متعهد می دانیــم و از طرف 
مقابل هم چنین تعهدی را خواستار 
هستیم. اینکه طالبان از لفظ امارت 
اسالمی استفاده کرده به خوبی به ما 
می گوید که آنها همچنان به دنبال 
کسب حداکثر منافع خود در قالب 
مشارکت در قدرت هســتند که با 
نگاهی به سخنان روز گذشته جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت 
بایدن به نظر می رسد این درخواست 
آنها تا حــد زیادی بــا چالش های 
گوناگون روبرو خواهد شــد؛ چراکه 
بر اساس بیانیه کاخ سفید، سالیوان 
در گفتگویی تلفنی با همتای افغان 
خود اعالم کرده کــه ایاالت متحده 
توافق صلحی را که ســال گذشته 
با طالبــان حاصل شــده بازنگری 
خواهد کرد. ســالیوان همچنین به 
حمدهلل محب، مشــاور امنیت ملی 
افغانســتان گفته است که بازنگری 
توافق صلح حول این مساله است که 
که آیا طالبان به تعهداتش در قبال 
قطع روابط با گروه های تروریستی 
)خصوصاً القاعده(،  کاهش خشونت 
در افغانستان و حضور در مذاکرات 
معنــادار با دولــت کابل و ســایر 
طرف های دخیل پای بند اســت یا 
خیر. این سخنان بدان معنی است که 

ایاالت متحده از فرایند صلح بر پایه 
تالش مستحکم و منطقه ای  حمایت 
خواهد کرد و هدف آن این است که 
دو طرف به توافق عادالنه و پایدار و 

آتش بس دائمی دست یابند. 
این اظهــارات در حــال صورت 
می گیرد که هفته گذشــته، تعداد 
نیروهــای آمریکایــی مســتقر در 
افغانســتان به ۲۵۰۰ تــن کاهش 
یافت که پایین ترین سطح این نیروها 
در افغانســتان از ۲۰۰1 محســوب 
می شود! اینکه گفته آمریکایی ها به 
دنبال بازبینی در مورد توافق دوحه 
هستند، بدون تردید بر مسائلی مانند 
مدل مشارکت طالبان در قدرت هم 
تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه حمالت 
اخیر و شــدت ترورها در افغانستان، 
بعالوه اســتناد واشنگتن به اسنادی 
که به قول آنها نشــان از ادامه ارتباط 
طالبان بــا القاعده دارد مشــارکت 
حداکثــری طالبان در قــدرت را از 
سوی دموکرات ها دستخوش تغییر 
خواهد کرد. از ســوی دیگــر وزنامه 
۸صبح افغانســتان دیروز )شنبه( به 
نقل از ســی.ان.ان نوشت که دولت 
جدید آمریکا زلمی خلیل زاد، نماینده 
ویژه دولت دونالد ترامپ در امور صلح 
افغانســتان را هم چنان در سمتش 
حفظ خواهد کرد. بدون تردید ابقای 
خلیلزاد در سمتش به نوعی با احتمال 
افزایش سربازان آمریکا در افغانستان 
توســط دموکرات ها رابطه مستقیم 
دارد؛ چراکه تیم امنیتی و سیاســت 
خارجــی بایدن نگران آن هســتند 
که طالبان بازنگری آمریکا در مورد 
توافق دوحه را برنتابــد و فاز جدید 

درگیری ها را کلید بزند. 

دولت بایدن به رغم میل طالبان، توافق دوحه را بازبینی می کند

احتمال بازگشت به دوران وحشت 
ابقای خلیلزاد در سمتش 

به نوعی با احتمال 
افزایش سربازان آمریکا 

در افغانستان توسط 
دموکرات ها رابطه مستقیم 

دارد؛ چراکه تیم بایدن 
 نگران آن است که 

طالبان بازنگری آمریکا در 
مورد توافق دوحه را برنتابد 

 و فاز جدید درگیری ها 
را کلید بزند

محمد نعیم، سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر یک 

روز پیش از مراسم ادای 
سوگند جو بایدن به طرفیت 

از طالبان از او خواست به 
توافقنامه  دوجانبه صلح 

احترام بگذارد و تمام 
نیروهای آمریکایی را تا ماه مه 

از افغانستان خارج کند

سفارت امارات در واشــنگتن اعالم کرد که دونالد ترامپ در آخرین روز ریاست جمهوری اش معامله تسلیحاتی 
۲3 میلیارد دالری را با ابوظبی امضا کرده است. به گزارش روسیاالیوم، سفارت امارات در واشنگتن در بیانیه ای تایید 
کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در آخرین روز حضورش در کاخ سفید توافقنامه تسلیحاتی را 
به ارزش ۲3 میلیارد دالر با امارات امضا کرده است. طبق این بیانیه، این معامله شامل فروش ۵۰ فروند جنگنده اف 
ـ 3۵، هجده فروند پهپاد مسلح و تجهیزات دفاعی دیگر می شود. سفارت امارات 
در ادامه بیانیه خود آورده توافقنامه ها برای تأیید شرایط خرید، از جمله هزینه ها، 
مشخصات فنی و برنامه های پیش بینی شده برای تحویل، در تاریخ 1۹ ژانویه نهایی 
شد. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از امضای توافقنامه ای میان 

امارات و آمریکا برای فروش ۵۰ فروند جنگنده اف3۵ به ابوظبی خبر داده بود.

وزیر خارجه عربســتان اعالم کرد: ما به روابط عالی با آمریکا به رهبری جو بایدن خوش بین هستیم. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان خاطرنشان کرد که رابطه ریاض با جو بایدن، رئیس 
جمهوری منتخب آمریکا مانند دونالد ترامپ خوب خواهد شد. وی ضمن ابراز خوش بینی نسبت به روابط عالی و ممتاز 
آمریکا به رهبری جو بایدن، تصریح کرد، انتصابات جدید در دولت کنونی آمریکا بیانگر درک آن از پرونده های مشترک 
است. وزیر خارجه عربســتان بر پایبندی دولت جدید آمریکا به توافق هسته ای 
ایران تاکید کرد و گفت: سیاست های ایران در منطقه در حال تغییر هستند. فیصل 
بن فرحان در خصوص آشتی با قطر اظهار کرد، نشست العال یک سازش نهایی با 
قطر است و این توافق پایه محکمی برای همکاری مشترک کشورهای عربی است. 
وزیر خارجه عربستان درباره عادی سازی روابط با اسرائیل شروطی را مطرح کرد.

پیش بینی وزیر خارجه عربستان درباره روابط کشورش با بایدنامارات امضای معامله فروش جنگنده های اف 35 را تایید کرد

چاک شــومر، رهبر اکثریت دموکرات های سنای 
آمریکا اعالم کرد، این مجلس کنگره طرح اســتیضاح 
دونالد ترامپ را دوشنبه دریافت کرده و خود استیضاح 
را از هشــتم فوریه )۲۰ بهمن( به بعد آغــاز می کند. به 
گزارش پایگاه خبری هیل، شومر در صحن سنا گفت، 
مســووالن مجلس نمایندگان آمریکا و اعضای کمیته 
امنیتی فرصتی برای تدوین توضیحات حقوقی خودشان 
دارند، درست مانند دادگاه های پیشین. به محض آنکه 
توضیحات پیش نویس شد، ارائه آن از هشتم فوریه آغاز 
می شود. این اطالع رسانی شومر پس از آن انجام شد که او 
گفت ماده استیضاح دونالد ترامپ دوشنبه به سنا ارسال 
می شود. براساس توافق شــومر و میچ مک کانل، رهبر 
جمهوری خواهان سنا، این ماده در ساعت هفت عصر روز 
دوشنبه قرائت می شود. سناتورها روز سه شنبه سوگند 
یاد می کنند و احضاریه هایی برای ترامپ صادر خواهد 

شد. در سریعترین زمان ممکن، این دادگاه ممکن است 
نهم فوریه آغاز شــود. اولین دادگاه استیضاح ترامپ در 
اوایل ۲۰۲۰ به مدت ۲1 روز طول کشید، با این حال اکثر 
سناتورها انتظار ندارند که دادگاه دوم تا این حد طوالنی 
شــود. انتظار می رود دموکرات ها از تاخیر در آغاز این 
دادگاه برای تایید تعداد بیشتری از اعضای کابینه بایدن 

استفاده کنند.

منابع خبــری از تقویت حضور نظامی روســیه در 
منطقه شــرق فرات همزمان با تشدید درگیری میان 
نیروهای کرد و ارتش ســوریه خبر دادنــد. روزنامه 
رأی الیوم بــه نقل از منابع آگاه نوشــت که روســیه 
حضور نظامی خود در منطقه شــرق فرات ســوریه را 
تقویت کرده اســت. طبق این گزارش، روســیه طی 
چند روز اخیر تجهیزات نظامی و سربازانی را از طریق 
فرودگاه قامشــلی به منطقه شــرق فرات اعزام کرده 
اســت تا آنها را در مناطق میان تل تمر و حومه حسکه 
و عین عیســی در حومه رقه مستقر کند. رأی الیوم در 
ادامه نوشــت که دالیل تقویت حضور نظامی روسیه 
در منطقه شرق فرات مشــخص نیست اما این منطقه 
مدتی اســت که تحت تأثیــر نفوذ، روســیه، آمریکا، 
ترکیه و هم پیمانان ارتش ســوریه اســت. طبق این 
گزارش، این درحالی اســت که به دنبــال بی نتیجه 

بــودن میانجیگری ها میــان کردها و نظام ســوریه، 
نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( درگیری ها علیه 
ارتش سوریه را تشــدید کرده و مناطق تحت کنترل 
ارتش سوریه در حسکه و قامشلی را محاصره کرده اند 
و اجازه ورود موارد الزم برای شــهروندان ســاکن در 
 این مناطق را نمی دهند و همچنیــن ارتش را تهدید 

به حمله نظامی کرده اند.

سنای آمریکا استیضاح ترامپ را از ۸ فوریه بررسی می کندروسیه حضور نظامی در شرق فرات را تقویت کرد

خبرخبر


