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آمریکا دوباره کوبا را به فهرست 
کشورهای حامی تروریسم افزود

در حالــی کــه 
دولت پیشین آمریکا 
به ریاســت »باراک 
اوباما« کشور کوبا را 
از لیست کشورهای 
حامی تروریســم خارج نمود، اما دولت »دونالد 
ترامپ« در واپســین روزهای خود این اقدام را 
به عقــب برگرداند. وزارت امــور خارجه ایاالت 
متحده بامداد سه شــنبه با صدور بیانیه ای خبر 
داد که نام کوبــا را به دلیل حمایــت مکرر آن از 
اقدامات تروریســم بین المللی و پنــاه دادن به 
تروریست ها، مجدداً به لیست کشورهای حامی 
تروریسم اضافه کرده است. وبگاه این وزارتخانه 
در بیانیه ای به نقل از »مایک پامپئو« وزیر خارجه 
آمریکا نوشت دولت ترامپ از ابتدا روی مقابله با 
مداخله کوبا در ونزوئال و دیگر بخش های نیم کره 
غربی و جلوگیری از رسیدن منابع به رژیم کاسترو 
تمرکز کرده بود، منابعی که آنها را برای سرکوب 
مردمش در داخل استفاده می کرد. پامپئو در این 
بیانیه مدعی شــد: با این اقدام، ما بار دیگر دولت 

کوبا را پاسخگو خواهیم کرد.
    

عون: دولتی در کار نیست، 
حریری دروغ می گوید

رئیس جمهوری 
لبنان در دیــدار با 
نخست وزیر دولت 
پیشبرد امور، سعد 
حریــری را دروغگو 
توصیف کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجدید 
لبنان فیلم ویدئویی از دیدار میان میشــل عون، 
رئیس جمهوری این کشــور و حســان دیاب، 
نخست وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان منتشر 
کرد که در آن عون، ســعد حریری، نخست وزیر 
مکلف به تشــکیل کابینه جدید را به دروغگویی 
متهم می کند. این ویدئو از دیدار عون با »حسان 
دیاب« اندکی قبل از شروع جلسه شورای عالی 
دفاع لبنان در کاخ بعبدا ضبط شده است. در این 
ویدئو دیــاب از عون می پرســد: »جناب رئیس 
جمهور تشکیل دولت چه شــد؟« و عون جواب 
می دهد: »تشکیل دولتی در کار نیست، یک برگه 
به من داده است اما دروغ میگوید. حریری نیز در 
واکنش به این اظهــارات رئیس جمهوری لبنان 
به کتاب مقدس استناد کرد و در توییتی به نقل 
از کتاب مقدس سفر حکمت نوشت: حکمت در 
نفسی که دنبال مکر است و در جسمی که مرتکب 
گناه می شود، وارد نمی شود. حریری روز جمعه 
بدون اطالع قبلی به ترکیه رفت و با رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور این کشــور در استانبول 
دیدار کرد. در این دیدار دو ساعته و پشت درهای 
بسته، دو طرف در خصوص توسعه همکاری های 
عمیق مشــترک و روابط سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی و تجاری گفتگو کردنــد. این دیدار در 
شــرایطی انجام شــد که لبنان درگیر سلسله 
بحران های اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
است و از سوی دیگر حریری با فردی دیدار کرده 
که از ســوی دولت ســعودی متهم بــه دخالت 
در امور داخلی کشــورهای عربی اســت. اکنون 
حریری در پی ناکامی در تشکیل کابینه در مدت 
زمان تعیین شــده، به دنبال جذب حمایت های 
بین المللی برای تشــکیل کابینه خود و کمک به 

لبنان بحران زده است.
    

 مصر هم حریم هوایی خود را 
به روی قطر گشود

مصر از بازگشایی 
حریم هوایی خود به 
روی هواپیماهــای 
قطری خبــر داد. به 
گزارش شبکه اسکای 
نیوز عربی، ســازمان هواپیمایی مصــر اعالم کرد 
که از صبح روز گذشــته )سه شــنبه( قاهره اجازه 
ورود هواپیماهــای قطری به حریــم هوایی خود 
را می دهد. در همیــن حال اشــرف نویر، رئیس 
سازمان هواپیمایی مصر در ســخنانی در اینباره 
گفت که از این پس شرکت هواپیمایی مصر و قطر 
و همچنیــن شــرکت های هواپیمایی خصوصی 
می توانند سفرهایشان را در فرودگاه های دو کشور 
از سر بگیرند و برنامه پروازهایشان را برای سازمان 
هواپیمایی قطر و مصر ارسال کنند تا با آن موافقت 
شود. همچنین منابع آگاه اعالم کردند که از ساعات 
اولیه صبح روز گذشته )سه شنبه( به هواپیماهای 
قطری اجازه عبور از حریم هوایی مصر داده شــد و 
این هواپیماها دستورالعمل های عبور از آسمان مصر 
را دریافت کردند و هواپیماهای قطری در شــرایط 

اضطراری می توانند در مصر فرود بیایند. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

حال و هوای این روزهای آمریکا به 
شدت مرموز است. تمام دنیا نگاه خود 
را به واشنگتن و کاخ سفید دوخته اند تا 
ببینند طی هفت روز آینده که قرار است 
»دونالد ترامپ« قدرت را به »جو بایدن« 
واگذار کند چه اتفاقــی رخ خواهد داد. 
نکته اینجاست که هر کشوری از منظر 
و دریچه نگاه خودش به تحوالت فعلی 

آمریکا می نگرد. 
در آلمان، مقامات امنیتی این کشور 
پس از وقایع هفته گذشــته که موجب 
تسخیر کنگره توسط هواداران افراطی 
ترامپ شــد، اعالم کردند که قرار است 
اطراف پارلمان آلمان )بوندســتاگ( 
تمهیدات امنیتی ســنگین تر اجرایی 
شود؛ چراکه به گفته سرویس اطالعاتی 
آلمان )BND(، داده هایی وجود دارد 
که نشان می دهد راستگراهای افراطی 
این کشــور و همچنیــن جریان های 
نئوفاشیسم با الگوگیری از مدل حمله 
به کنگره آمریکا، قصــد دارند به زودی 

علیه پارلمــان آلمــان در اعتراض به 
سیاست های مهاجرپذیری دولت، دست 
به اقدامی مشابه بزنند. در خاورمیانه به 
خصوص در ایران، تمــام نگاه ها به این 
پایگاه های نظامی ایــاالت متحده در 
منطقه دوخته شده است تا ببینند آیا 
تحریک یا شیطنت نظامی طی این هفت 
روز از جانب آمریکایی ها انجام می شود یا 
خیر! این دو نمونه البته بخش کوچکی از 
مسائلی است که به نوعی با رفتار سیاسی 
ترامپ و وقایع یک هفته پیش تاکنون 

مربوط است. 
در این مسیر اما در داخل خاک آمریکا 
اتفاق هایی در حال رخ دادن اســت که 
همه را مات و مبهوت و حتی سرخورده 
کرده است. از یک سو ترامپ چند روزی 
بود که با معاون خود یعنی مایک پنس 
حتی به صورت تلفنی گفت وگو نکرده 
بود که در نهایت یک مقام ارشد دولت 
آمریکا روز گذشته )سه شنبه( اعالم کرد 
دونالد ترامپ و معاونش عصر دوشنبه در 
کاخ سفید گفت وگوی خوبی با یکدیگر 
داشتند که این اقدام به منزله پایان دوره 
ســکوت در روابط آنها بعد از یورش به 
کنگره در ششم ژانویه به شمار می رود. 

همین یک موضوع بسیار کوچک )اما 
مهم( نشــان می دهد که ترامپ اساساً 
هدایت کاخ سفید را رها کرده و اگر طی 
هفته آینده یکباره مشاهده کردید که او 
به زمین گلف رفته و هیچ اقدامی انجام 

نمی دهد، نباید تعجب کنید. 
در این راستا بیش از ۲۰۰ تاریخدان 
شامل »ران چرنو« و »استیسی شف« 
کــه برنده جایــزه پولیتزر هســتند، 
خواستار کنار گذاشــتن دونالد ترامپ 
از ریاســت جمهوری در پی اغتشاش 
اخیر در کنگره آمریکا که پنج کشته بر 
جای گذاشت، شدند و بار دیگر محافل 
خبری مانند ســی.ان.ان که بیشترین 
چســبندگی را به دموکرا ت هــا دارد، 
مســاله کنار گذاشــتن پیش از موعد 
ترامپ را مطرح کردند. وضعیت به حدی 
در آمریکا آشفته شده که حتی فاکس 
نیوز که نزدیک ترین رســانه به ترامپ 
طی چهار سال گذشته بوده در گزارشی 
اعالم کرد که رئیس جمهوری آمریکا 
در گفتگو با رهبــر جمهوری خواهان 
مجلس نمایندگان بــا وجود پذیرش 
مسئولیت برخی رخدادهای چهارشنبه 
گذشته در کنگره، »جریان آنتی فا« که 

یک جریان آنارشیست با اندیشه های 
چپی اســت را مقصر اصلــی حمله به 
کنگره دانســت! شــکی وجود ندارد 
که ترامپ با اعالم این خبــر و اصرار بر 
انتشار آن از سوی فاکس نیوز به نوعی 
 نه تنها بــه دنبال ترمیم شــکاف های 
سیاسی-  اجتماعی در ایاالت متحده 
نیست بلکه حاال به دنبال آن است تا به 
طرفداران خود بفهماند که جریان های 

چــپ و کمونیســت ها بــا حمایت 
دموکرات ها به دنبال خراب کردن وجهه 
ترامپ و طرفدارانش هستند و همین 
موضوع می تواند آشــوب جدید را در 
واشنگتن طی روزهای آینده و خصوصاً  
در مراســم تحلیف جو بایدن به وجود 
بیاورد. این تهدید به حدی جدی است 
که چاد وولف، سرپرست وزارت امنیت 
داخلی آمریکا درســت 8 روز پیش از 
آنکه ترامپ از کاخ سفید خارج شود، از 
ســمتش کناره گیری کرد؛ استعفایی 
که به خوبی نشان می دهد دستگاه های 
امنیت داخلی آمریکا حاال بدون سکاندار 

به روز موعود نزدیک می شوند. 
نگرانی از آشوب دیگر

فارغ از تمام این مسائل، دو موضوع 
اســت که از حیث سیاســی و امنیتی 
بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نخست 
آنکه بر اساس اعالم یک منبع داخلی در 
کاخ سفید، ایوانکا ترامپ، دختر رئیس 
جمهوری آمریکا برنامه دارد تا به رغم 
نارضایتی پدرش در مراسم تحلیف »جو 
بایدن« در ۲۰ ژانویه با هدف نجات حرفه 
سیاسی بلندپروازانه شرکت کند، همین 
موضوع باعث شــده تا محافل سیاسی 
و همچنین تحلیلگرانــی که به حزب 
جمهوریخواه متمایل هستند اعالم کنند 
که ترامپ با این اقدام دخترش عماًل به 
یک »ورشکسته سیاسی« تبدیل شده 
و تمام یــاران و وفاداران بــه او حاال که 
هیچ منافعی برایشــان متصور نیست، 
از اردوگاه او عقب نشــینی کرده انــد. 
اما مســاله دوم که یک بحث امنیتی به 
حساب می آید و ارزش بسیار زیادی دارد، 
گزارشی اســت که رویترز روز گذشته 
به نقل از چند منبع مطلع و همچنین 
اف.بی.آی منتشــر کرده است. در این 
گزارش آمده است که اف. بی. آی نسبت 
به وقوع اعتراضات مسلحانه در واشنگتن 
و ۵۰ ایالت دیگر در آستانه تحلیف جو 
بایدن، هشدار داده و همین امر تدابیر 
امنیتی گسترده ای به راه انداخته است. 

بنا به یــک گزارش که بخشــی از 
داده های آن توســط منابع اف.بی.آی 
به رویترز ارائه شــده، اگر دونالد ترامپ 
با استناد به متمم بیست و پنجم قانون 
اساسی آمریکا برکنار شــود، گروهی 
مسلح قصد دارد دست به »اعتراضاتی 
عظیم و مسلحانه« در شهر واشنگتن 
بزند. اف. بــی. آی همچنین اطالعاتی 

دریافت کرده کــه افراط گرایاِن هوادار 
ترامپ هــم خواهــان »یــورش« به 
ســاختمان های فدرال، ایالتی، محلی 
و بناهای متعلق به وزارت دادگستری 
شــده اند. نکته مهم این اســت که در 
گزارش اف بی آی آمده که »تظاهرات 
مســلحانه در مجالس همه ۵۰ ایالت 
آمریــکا از روز شــانزدهم تا بیســت 
ژانویه برنامه ریزی شده، و در پایتخت 
آمریکا از هفدهم تا بیســتم ژانویه این 
تظاهرات ترتیب داده شده اند«. گفته 
شده هواداران ترامپ برنامه ریخته اند 
اعتراضی را در برابر مقــر »توییتر« در 
سان فرانسیسکو برگزار کنند؛ چراکه به 
زعم این جریان، ارتباط ترامپ با آنها قطع 
شده است! تهدیدات به حدی باال گرفته 
که سرویس ملی پارک های آمریکا، پس 
از دریافت »تهدیدهای مســتند« در 
پی شورش هفته گذشته، گشت های 
تفریحی بنای یادبود واشنگتن را تا بیست 
و چهارم ژانویه متوقف کرده است. در این 
بین دانیل هوکانسون، رئیس دفتر گارد 
ملی آمریکا در جمع خبرنگاران اعالم 
کرده که انتظار دارد حدود ۱۰ هزار نیرو 
تا روز شنبه در واشنگتن مستقر شوند و 
به تامین امنیت، لجستیک و ارتباطات 
برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری کمک کننــد و در صورتی 
که مقام های محلی درخواست کنند، 
ممکن اســت این تعداد به ۱۵ هزار تن 
افزایش یابد. این داده ها به خوبی نشان 
می دهد که پایتخت آمریــکا به مثابه 
میدان نبرد شده و آرایش جنگی در حال 

شکل گرفتن است. 

هشدار اف بی آی نسبت به اعمال خشونت از جانب حامیان ترامپ در روز تحلیف 

وضعیت قرمز در واشنگتن
رئیس دفتر گارد ملی آمریکا 

اعالم کرد که انتظار دارد 
حدود ۱۰ هزار نیرو تا روز 

شنبه در واشنگتن مستقر 
شوند و به تامین امنیت، 

لجستیک و ارتباطات برای 
برگزاری مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری کمک 

کنند و در صورتی که 
مقام های محلی درخواست 

کنند، ممکن است این تعداد 
به ۱۵ هزار تن افزایش یابد

ایوانکا ترامپ، دختر 
رئیس جمهوری آمریکا 

برنامه دارد در مراسم 
تحلیف »جو بایدن« در 
۲۰ ژانویه با هدف نجات 

حرفه سیاسی بلندپروازانه 
شرکت کند و همین موضوع 
باعث شده محافل سیاسی 

اعالم کنند که ترامپ با 
این اقدام دخترش عماًل به 
یک »ورشکسته سیاسی« 

تبدیل شده است

رسانه های سودانی گزارش دادند که پس از استقرار ارتش ســودان و اتیوپی در طول مرزها در استان القضاریف 
سودان، اوضاع در مرزهای دو کشور متشنج شده است. روزنامه سودان تریبون از منابع آگاه نقل کرد که پیش بینی ها 
اشاره به هشدارهایی برای وقوع درگیری های نظامی دارد. منابع این روزنامه اعالم کردند که جنگنده های اتیوپی 
پروازهایی داشتند که در مناطق مرزی در اقلیم األمهرا در مجاورت استان القضاریف بی سابقه بوده است. ارتش سودان 
از نوامبر گذشته نیروهای خود را در دو منطقه الفشنه صغری و کبری مستقر کرده 
و سپس اعالم کرد که این اراضی را از کشاورزان اتیوپیایی که در آن با حمایت شبه 
نظامیان اتیوپیایی از سال ۱۹۹۵ اقدام به زراعت می کردند، پس گرفته است. یک 
مسئول نظامی سودانی حصول توافق میان کشــورش با اتیوپی در مورد مرزها را 

تکذیب کرد و گفت که آرامش شکننده ای در مرزها با اتیوپی وجود دارد.

ســخنگوی طالبان گفت که این گروه در تداوم مذاکرات صلح بین افغانی که در قطر برگزار می شود بسیار جدی 
اســت هر چند که موفقیت مذاکرات وابسته به دولت افغانســتان است. به گزارش اســپوتنیک، ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه ای به اسپوتنیک گفت: ما بسیار درباره مذاکره و اینکه خواستار اجرای یک توافق 
باشیم جدی هستیم. این مساله وابسته به این اســت که طرف دیگر چطور و تا چه حد بتواند با ما راه بیاید. به گفته 
مجاهد، طالبان معتقد است که مذاکرات باید ادامه یابند و با پایبندی به قوانین 
اسالمی و به نحوی صادقانه اجرا شوند. او ادامه داد: تنها شرایط این است که فرآیند 
مذاکرات باید ادامه یابد، صداقت باید در مذاکرات حاضر باشد و باید پایبندی سفت 
و سخت به قوانین اسالمی وجود داشته باشد. دور جدید مذاکرات در تاریخ ششم 

ژانویه از سر گرفته شد.

سخنگوی طالبان: موفقیت مذاکرات بین افغانی وابسته به کابل استنگرانی ها درباره وقوع درگیری نظامی در مرز سودان و اتیوپی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه خواستار 
به  روزرسانی توافق سال ۲۰۱۶ با اروپا برای جلوگیری 
از ورود مهاجران و پناهجویــان غیرقانونی به این قاره 
شد. اردوغان طی سخنرانی در جمع سفیران کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در آنکارا، گفت: ترکیه مدت هاست 
که مــورد بی عدالتی جــدی اروپا در قبرس و شــرق 
مدیترانه قرار دارد و ما شاهد رویکرد کوری استراتژیک 
اروپا در قبال ترکیه بودیم. به نوشته روزنامه دیلی صاباح 
وی درباره لزوم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا توضیح 
داد: موافقت اتحادیه اروپا بــا پذیرش ترکیه به عنوان 
یک عضو، انتخابی حیاتی برای این اتحادیه اســت که 
به پر کردن شکاف ایجاد شــده در پی خروج انگلیس 

کمک می کند. 
رئیس جمهور ترکیه اضافه کــرد: توافق مهاجران 
به تاریخ ۱8 مارس )۲۰۱۶( باید به  روزرســانی شود 
تا تحرک مثبتی را که در روابط پیدا کرده، حفظ کند. 

اتحادیه اروپــا وعده هایی برای کمــک به تالش های 
ترکیه در رابطه با مهاجران داده بود مانند احداث منازل 
پیش ساخته در مرز، که هیچکدام از آنها محقق نشد. 
اردوغان با پرسیدن این سوال که آیا بجز ترکیه، کشور 
دیگری در اروپا وجود دارد که هنوز مشــغول مبارزه 
با گروه تروریســتی داعش باشد، اظهار داشت: تعجب 
می کنم که چرا کشــورهای عضو ناتو ما را در مبارزه با 

تروریسم تنها گذاشتند.

یک نظرســنجی جدید نشــان داد، در انتخابات 
پارلمانی رژیم صهیونیســتی در ماه مــارس احتماال 
بعضی از احزاب قدیم و جدید از نقشه سیاسی اسرائیل 
حذف می شوند و نخست وزیر این رژیم هم با از دست 
دادن دو کرســی فرصتی برای تشــکیل دولت بعدی 
نخواهد داشــت. به گزارش هاآرتص، این نظرسنجی 
نشان می دهد که شــانس پیروزی بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر اســرائیل در انتخابات پارلمانی آینده 
ضعیف تر شده است. براســاس این نظرسنجی، حزب 
لیکود به رهبری نتانیاهو در این انتخابات با از دســت 
دادن یک یا دو کرسی در مقایســه با نظرسنجی های 
قبلی ۲۷ کرسی به دســت می آورد، حزب امید نو به 
رهبری گدعون ساعر ۱۷ کرســی را برای خود حفظ 
می کند و بعد از آن حــزب یمینا به رهبــری نفتالی 
بنت ۱۴ کرســی و حزب یش عتید بــه رهبری یائیر 
لپیــد ۱۳ کرســی را از آن خود می کننــد. طبق این 

نظرسنجی، لیست مشترک عربی هم فقط ۱۰ کرسی 
کســب می کند اما تعداد کرســی های حزب شاس 
به هشت کرســی و احزاب یهدوت هتوراه و اسرائیل 
خانه ما به رهبری آویگــدور لیبرمن هرکدام به هفت 
کرســی افزایش می یابد. حزب جدید اسرائیلی ها به 
رهبری رون هولدای پنج کرســی و هر کدام از احزاب 
الصهیونی، آبی- ســفید و حزب مرتز چهار کرسی به 

دست می آورند.

اردوغان: توافق  ۲۰۱۶ با اروپا  درخصوص پناهجویان باید به روز شودشانس نتانیاهو برای تشکیل دولت ضعیف است

خبرخبر


