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فراخوان ترامپ برای برگزاری 
تظاهرات در واشنگتن 

دونالدترامــپ بازنده انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا که همچنان شکست 
را نپذیرفته است، در شبکه اجتماعی توئیتر از 
طرفداران خود خواست ۱۷ دی در واشنگتن 

تظاهرات کنند.
 به گزارش رویترز بسیاری از کارشناسان و 
تحلیلگران مسائل داخلی آمریکا عدم پذیرش 
شکســت از ســوی ترامپ در پنجاه و نهمین 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از منظر 
امنیت ملــی تهدید آمیز و خطــری برای این 
کشور  دانســته اند. ترامپ که تمامی راه های 
حقوقی برای اثبات ادعای تقلب در انتخابات 
برای تغییر در نتیجه آرا را  بســته دید، حال با 
اتکا به برخی از گروه های نژادپرســت و تندرو  
که طی ۴ سال گذشته تلویحا در وقایع مختلف 
از آنها حمایت کرده بود، تالش دارد تا وضع را 
تا پیش از اول بهمن ماه زمان برگزاری مراسم 
تحلیــف ریاســت جمهوری، هرچه بیشــتر 

بحرانی کند. 
ترامپ ساعاتی پیش در یک پیام توئیتری 
نوشت: از لحاظ آماری این غیر ممکن است که 
نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ را ببازم، ششــم ژانویه 
)۱۷ دی ماه( در واشنگتن دی.سی اعتراضات 
بزرگی )برپا کنید(، آنجا باشید و »تُند« باشید. 
به گفته کارشناسان ادامه عدم پذیرش شکست 
در انتخابات که حتی از لحاظ قانونی مســاله 
نتایج انتخابات ۲۰۲۰ آمریــکا خاتمه یافته 
است، به سوی یک بحران امنیتی پیش می رود، 
اکنون این فراخوان می تواند وضعیت را پیش از 
برگزاری مراسم تحلیف وخیم ساخته و حتی 
شرایط به گونه ای پیش رود که امکان برگزاری 

این مراسم میسر نشود.

ترامپ:تازهمبارزهراشروعکردهایم
ترامپ در پاســخ بــه پیــام توییتری یک 
روزنامه نگار تندرو جمهوری خــواه که گفته 
بود در این مقطع، ترامپ بایــد همه چیز را از 
حالت محرمانه خارج کند، نوشــت: در حال 
انجام همین کار هستم. موافقم! ما تازه مبارزه 
را شــروع کرده ایم! وی که تمامی مسیرهای 
حقوقی برای تغییر آرا انتخاباتی را بســته و از 
ســویی دیگر از لحاظ قانونی آن را  تایید شده 
می بیند؛ اکنون دســت به دامــان گروه های 
تندرویی همچون »پســران مغرور« می شود 
تا به زعم خود این مبــارزه را ادامه دهد. او که 
ابتدا حمالت کالمی شدیدی را متوجه دیوان 
عالی ساخت که انتصاب سه قاضی محافظه کار 
آن را از افتخــارات خود برمی شــمرد، اکنون 
از تجمع مردمی حمایت می کنــد و با بالگرد 
خود را به جمع حامیان خود می رســاند که از 
ساعاتی پیش در مقابل ساختمان دیوان عالی 
 آمریــکا تجمع کرده اند. گروه پســران مغرور 
)proud boys( طرفــداران پــر و پا قرص 
دونالد ترامپ و سیاســت مهاجرتی او بوده و 
از حق تملک و حمل اســلحه در آمریکا دفاع 
می کننــد و از زمانی که ترامپ بــه این گروه 
راســت گرا فراخوان »آماده باش« داد، نام این 
گروه در رسانه های آمریکا بیش از پیش مطرح 

شده است.
رئیسسابقسیا:روزهایبسیار

خطرناکیدرپیشرواست
اکنون این هشــدار »جــان برنان« رییس 
پیشــین آژانس اطالعــات مرکــزی آمریکا 
)سیا(  که در ۲۸ آبان ماه، حدود دو هفته پس 
از انتخابات درباره پافشــاری ترامپ مبنی بر 
تقلب داده بود، رنگ حقیقت به خود می گیرد. 
برنان در آن تاریخ به شبکه خبری سی.ان.ان  
گفته بود: ۶۰ روز آینده با حضور ترامپ در  کاخ 
سفید، روزهای بسیار خطرناکی است، ترامپ 
همچنان قصد ربودن انتخابات از بایدن را دارد. 
جو بایدن بــا کســب ۳۰۲ رای الکترال برنده 
انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا شــد و ترامپ نیز با 
کســب ۲۳۲ رای الکترال شکست خورد. این 
در حالیست که بســیاری از تحلیل ها حاکی 
از آن اســت که ترامپ در روزهای آینده اقدام 
ایجاد نوعی تنش در فضای روانی، رســانه ای 
و حتی واقعی آمریکا خواهد کرد؛ امری که به 
نظر میرسد فقط از ســوی مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا بیش از هر شخص دیگری مورد 

تایید است. 

جهاننما
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فرشادگلزاری

 پرونده عادی سازی روابط اسرائیل 
و کشــورهای عربی، بدون شک برای 
رژیم صهیونیســتی یک دســتاورد 
بزرگ قلمداد می شود اما مساله ای که 
کمتر در رسانه ها به آن توجه می شود،  
پس لرزه هایی  است که به سرعت و پس از 
اعالم این روابط در کشورهایی عربی رخ 
می دهد. واقعیت این است که کشورهای 
عربِی مورد نظر تل آویو و ایاالت متحده 
که قــرار بوده در پرونده عادی ســازی 
روابط حاضر باشــند ســال های سال 
به افکار عمومــی اعــالم کرده اند که 
هیچگونه ارتباطی با اسرائیل ندارند و 
خود را به نوعی حامی فلسطین و منتقد 
شهرک سازی ها به نمایش گذاشته اند. 
این کشورها که از اعراب حاشیه  خلیج 
فارس گرفته تا دولت  های عربی ساکن بر 
آفریقا را دربرمی گیرد، حاال با عیان شدن 
ارتباط پنهان دولتمردان خود با اسرائیل، 
در یک شوک نصفه و نیمه فرو رفته اند. در 
امارات تمهیدات امنیتی و رسانه ای برای 

تبعات عادی سازی در داخل این کشور 
اندیشیده شد و حتی کار به تهدید فعاالن 
مجازی رســید تا بتوانند به هر ترتیب 
که شده مانع از انتقادهای علنی شوند. 
در بحرین راهپیمایی هــا با درون مایه 
محکومت این اقــدام آل خلیفه به راه 
افتاد اما دیری نپایید که این اعتراضها 
هم سرکوب شد. ســودان هم به عنوان 
پنجمین کشور )با احتساب مصر و اردن( 
شاهد به وقوع پیوستن اعتراضات مردمی 
بود. احزاب اسالمی در این کشور مانند 
»حزب االُمه« با صدور بیانیه ای گوناگون 
خشم خود نسبت به این موضوع را علنی 
کردند اما دستگاه اطالعاتی دولت نظامی 
و موقت خارطوم به صــورت پنهان و با 
اجرای سلسله بازداشت های هدفمند 
سعی کردند تا روند اعتراضات را مختل 
کنند. کشوری بعدی، مراکش بود که 
شهروندانش شاهد عادی سازی روابط 
دولتمردانشان با اســرائیل بودند. در 
رباط واکنش ها به این مســاله کمی با 
سایر کشورها تفاوت داشت؛ به گونه ای 
که در فاز نخســت مشــخص شد که 
پادشــاهی مراکش از 5۰ تا ۶۰ ســال 
پیش با تل آویو رابطه داشته اند و همین 

موضوع خشــم جریان های اسالمی و 
ائتالف های غیرالئیک در این کشور را 
برانگیخت. این اعتراض ها هم به نوعی 
توسط دســتگاه اطالعاتی مراکش و 
رســانه های این کشــور سانسور شد. 
تا به اینجای کار به نظر می رســید که 
عادی ســازی روابط رباط با اســرائیل 
هیچ پیامــد منفی به دنبال نداشــته 
باشد اما اوضاع به این آرامی پیش نرفت. 
موضوعی که در این بین باعث شد هرج و 
مرج بر بخش نظامی مراکش و به صورت 
خاص ارتش این کشور سایه بیندازد، 
سخنان ترامپ در مورد صحرای غربی 
و مالکیت پادشــاهی مراکــش بر این 
جغرافیا بود. زمانی که رئیس جمهوری 
آمریــکا در روز پنجشــبه )۲۰ آذر(، با 
انتشار پیامی در شبکه توئیتر از موافقت 
محمد ششم، پادشاه مراکش با احیای 
مناسبات کامل کشــورش با اسرائیل 
خبر داد، ســوالی که در وهلــه اول به 
وجود آمد این بود کــه مراکش در ازای 
عادی ســازی روابطش با اسرائیل چه 
امتیازی از آمریکا )به عنوان واســطه 
اصلی این پرونده( دریافت کرده است؟ 
پاسخ این ســوال در یک معامله پشت 

پرده میان آمریکا با محوریت »صحرای 
غربی« نهفته بود. کمی بعد مشخص شد 
که مراکش در ازای به رسمیت شناختن 
حاکمیت آمریکا بر صحرای غربی، روابط 
خود با تل آویو را علنی کرده است. این 
اقدام نه تنها باعث مخابره پیام هشدار 
سازمان ملل در مورد احتمال هرگونه 
بهم ریختگی امنیتی در صحرای غربی 
شد، بلکه »جبهه پولیساریو« هم نسبت 
به این مساله واکنش نشان داد. جبهه 
پولیساریو ســازمانی سیاسی نظامی 
در صحرای غربی اســت که در ســال 
۱۹۷۳ به عنوان یک گروه مقاومت علیه 

پادشاهی اسپانیا بر صحرای غربی و با 
هدف استقالل این منطقه ایجاد شد. 
پولیساریو پس از خروج اسپانیا در سال 
۱۹۷۶ از این منطقه و تقســیم آن بین 
مراکش و موریتانی به مخالفت با این دو 
کشور پرداخت. موریتانی و پولیساریو 
در سال ۱۹۷۹ با یکدیگر صلح کردند 
اما مراکش تمام منطقه صحرای غربی 
را ضمیمه خاک خود کــرد. از آن پس 
جبهه پولیساریو به تقابل علیه مراکش 

ادامه داده  است. 
نقضآتشبسپساز29سال!

اقدام ترامپ به نوعــی مراکش را در 
آستانه یک جنگ جدید قرار داده است. 
این اقدام رئیس جمهوری آمریکا باعث 
شد تا دولت مراکش برای آنکه از موقعیت 
به وجود آمده به نفع خود استفاده کند، 
بهدنبال تسلط بر صحرای غربی باشد. 
جغرافیایی که بر شمال اقیانوس اطلس 
تســلط کامل دارد و از سوی دیگر بنادر 
زیادی در این منطقه وجود دارد که منبع 
عظیم نفت و گاز به حساب می آید که به 
تازگی کشف شده اســت. بر این اساس 
دولت آمریکا و همچنین سیاستمداران 
اسرائیل و مراکش به صحرای غربی به 
چشم یک الماِس گرانبهاء نگاه می کنند. 
اما در این میان یک نکتــه مهم وجود 
دارد. در اکتبــر ۲۰۲۰، صحراوی ها در 
شــهر مرزی الکرکرات واقع در جنوب 
صحرای غربی دست به تحصن اعتراضی 
زدند. این یک منطقه بی طرف در ساحل 
اســت که مراکش در آن یــک جاده به 
سمت موریتانی ایجاد کرده است. هدف 
معترضان جلوگیری از صادرات کاالهای 
تولید شده در مراکش از صحرای غربی 
بود که ســازمان ملل متحد آنرا خالف 

قوانین بین المللی دانسته است.
 همچنین هدف آنها تحت فشار قرار 
دادن سازمان ملل برای شروع نظارت بر 
حقوق بشر در صحرای غربی و برگزاری 
همه پرسی استقالل در منطقه بود. بعد 
از آن )در ۱۳ نوامبــر( ارتــش مراکش 
اعتراضات را با اســتفاده از زور سرکوب 
کرد که نقــض توافق صلــح ۱۹۹۱ به 
حساب می آمد و این اقدام، سرمنشایی 
برای جبهه پولیساریو شد تا اعالم کند 
جنگ آغاز شــده اســت. در این راستا 
عبدالقادر طالب عمــر، نماینده جبهه 

پولیساریو در الجزایر اعالم کرد با وجود 
هشدارهای پیاپی به جامعه بین الملل 
مبنی بر اینکه مراکش از چند روز پیش 
در حال جمع آوری نیرو اســت، ارتش 
مراکش آتش بس سال ۱۹۹۱ در منطقه 
عاری از ســالح الکرکرات را نقض کرد. 
چندی بعد هــم ابراهیم غالی، دبیرکل 
جبهه پولیساریو حکمی را صادر کرد و 
در آن رســما پایان توافقنامه آتش بس 
با مراکش را اعالم کرد و بر این اســاس، 
جبهه پولیساریا هرگونه عملیات نظامی 
را دفاع از حقوق مشروع خود در دفاع از 
ملتش اعالم کرد. درست است که وزارت 
خارجه روسیه و تعدادی از کشورهای 
عربی به درگیری ها میان مراکش و جبهه 
پولیســاریو در صحرای غربی واکنش 
نشــان دادند، اما تحرکاتــی که در این 
منطقه از طریــق عکس ها و گراف های 
ماهواره ای رصد شده نشان می دهد که 
جبهه پولیساریو به حمالت خود علیه 
پایگاه ها و مراکز تجمع نیروهای مراکش 
مستقر در پشت دیوار امنیتی میانی برای 
دومین هفته متوالی ادامه داده است. این 
در حالیست که اخیراً ابی بشرایا البشیر، 
نماینده جبهه پولیساریو در اروپا اعالم 
کرده که حق مردم منطقــه صحرا در 
تعیین سرنوشــتش دستخوش تغییر 
نخواهد شد و پولیساریو به مبارزه خود 
ادامه می دهد. ایــن مولفه ها و اظهارات 
مقام های مراکش به خوبی نشان می دهد 
که نه تنها جنگ میان دو طرف شــروع 
شده، بلکه ما در حال وخیم شدن اوضاع 
تحت عنــوان »زورآزمایی در صحرای 

غربی« هستیم. 
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فرمانده نیروهای مســلح انگلیس تصویر نگران کننده ای از آینده تیره کشورهایی که درصدد کنترل مردم از راه 
نظارت های اجباری اند ارائه داد و هشــدار داد که برخی دولت ها برای تخریب اتحاد و نهادها به سالح انتشار اخبار 
جعلی متوسل شده اند. به گزارش ایندیپندنت، ژنرال ِسر نیک کارتر، ضمن اشاره به اینکه همه گیری کرونا فقدان 
همبستگی جهانی را آشکار کرده اســت، گفت که »تجزیه و پراکندگی جامعه بین المللی« موجب شده تا کشورها 
علیه خود و متحدانشان وارد عمل شوند. او افزود که هرچند نمونه های همکاری از 
جمله »اتحاد واکسن وجود داشته اما »برخی نهادها " برای نمونه سازمان بهداشت 
جهانی " به شدت تضعیف شــدند. ژنرال کارتر در مورد ادعایش مبنی بر تضعیف 
سازمان بهداشت جهانی توضیح بیشتری نداد اما این نهاد به طور مرتب از طرف 
 دونالد ترامپ و مقامات ارشــد رهبریش در ارتباط با حق عضویت ایاالت متحده، 

به باد حمله گرفته شد. 

رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد، مجلس موسســان این کشــور که در سال ۲۰۱۷ تاسیس شــد در پایان سال 
۲۰۲۰ فعالیتش را متوقف می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجلس موسســان ونزوئال به طور رســمی برای 
اصالح قانون اساســی تعیین شــد اما عمال جایگزین مجلس نمایندگان این کشــور که در کنتــرل مخالفان بود، 
شــد و مقام هایی که دولت را به چالش کشــیدند برکنار کرد. نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال اظهار کرد، 
مجلس موسســان این کشــور دیگر در پی برگزاری انتخابات ششــم دسامبر 
که به موجــب آن یک پارلمان جدیــد تحت کنترل قانونگــذاران حزب حاکم 
سوسیالیست ایجاد خواهد شــد، الزم نیســت. دوره پارلمان فعلی ونزوئال در 
پنجم ژانویه پایان می یابد. مادورو در ســال ۲۰۱۷ و در پی چند ماه اعتراضات 
 مخالفان دولت ونزوئال که بیش از صد کشــته بر جای گذاشت، خواهان تشکیل 

مجلس موسسان شد.

فرماندهکلارتشانگلیس:

کرونا امنیت ملی کشورها را به خطر انداخته است
رئیسجمهوریخبرداد:

پایان کار مجلس موسسان در ونزوئال

ســخنگوی والی پروان افغانســتان اعالم کرد که 
فرودگاه بگرام بزرگترین پایــگاه نظامیان آمریکایی 
در این کشــور هدف حمالت راکتی قــرار گرفت. به 
گزراش آناتولی، وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان 
افغانستان روز گذشته )شــنبه( اعالم کرد: ۱۲ فروند 
راکت در یک خودرو جاسازی شده بود که پنج فروند آن 
به طرف فرودگاه نظامی بگرام در شــمال کابل شلیک 
شده و ۷ راکت دیگر پیش از شلیک به دست نیروهای 
امنیتی افغانستان افتاد. وی افزود: این راکت ها که روی 
یک دســتگاه کامیونت نصب شده بود، ساعت ۰5:5۰ 
صبح از منطقه قلندرخیل شهرســتان بگرام به پایگاه 
نظامی بگرام شلیک شده است. شهکار گفت: در بیرون 
پایگاه نظامی بگرام به هیچ کسی از اثر شلیک راکت ها 
آسیب نرسیده اســت، اما جزئیاتی از تلفات احتمالی 
ناشی از اصابت راکت در داخل پایگاه در دست نیست. 

پایگاه نظامی بگرام محل اســتقرار نیروهای خارجی 
بوده و برای نخستین بار پس از امضای توافق نامه صلح 
میان طالبان آمریکا، هدف حمالت راکتی قرار گرفت. 
فرد و یا گروهی مسئولیت این حمالت راکتی را بر عهده 
نگرفته اســت. این حمله پس از آن صورت گرفت که 
رئیس جمهوری افغانســتان با آزادی هفتصد زندانی 

طالبان طی روزهای اخیر مخالفت کرد. 

وزارت خارجه ایاالت متحده  طی نامه ای کنگره را در 
جریان برنامه خود برای تعطیلی دو کنسولگری باقیمانده 
آمریکا در روسیه قرار داده اســت. وزارت خارجه آمریکا 
طی نامه ای به تاریخ ۱۰ دســامبر )۲۰ آذرماه( که وبگاه 
هیل به نسخه ای از آن دست پیدا کرده است، به رهبران 
کنگره اطالع داده است که دولت ترامپ اعالم کرده است 
که به طور دائمی کنسولگری آمریکا در »والدیوستوک« 
و به صورت موقت کنسولگری آمریکا در »یکاترینبورگ« 
تعطیل خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در این نامه مدعی 
شده است که تصمیم برای تعطیلی کنسولگری آمریکا 
درست سه روز قبل از آن صورت گرفته است که سازمانهای 
دولتــی آمریکا مورد حمالت گســترده ســایبری قرار 
بگیرند. ایاالت متحده مدعی است که حمالت سایبری به 
سازمان های دولتی مهم این کشور توسط هکرهای روس 
صورت گرفته است؛ اتهامی که مســکو به شدت آن را رد 

کرده است. طبق این گزارش، وزارت خارجه آمریکا در نامه 
خود به کنگره در خصوص علت تعطیلی دو کنسولگری 
باقیمانده در روسیه گفته است که این تعطیلی در واکنش 
به چالش هایی است که کارکنان هیأت نمایندگی آمریکا 
در روســیه در پی طرح ۲۰۱۷ روسیه برای کاهش تعداد 
دیپلمات های آمریکایی در نمایندگی هــای آمریکا در 

روسیه با آن مواجه هستند انجام شد.

حمله راکتی به فرودگاه نظامی بگرام افغانستاندو کنسولگری آمریکا در روسیه تعطیل می شود

خبرخبر


