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 پشت پرده انفجارهای بامداد سه  شنبه 
در استان بابل عراق 

آمریکا یا داعش، مساله این است!
بعد از آنکه برخی رســانه ها از جمله شبکه 
المیادین لبنان، شــبکه العهد عراق و شــبکه 
الجزیره قطر از نقش آمریکا در حمالت شبانه 
در جرف النصر ســخن گفتند، روز گذشــته 
)سه شنبه( گروه رسانه ای موسوم به »االعالم 
االمنی« عــراق )نزدیک به ارتش( با انتشــار 
بیانیه ای هرگونه حمله به نیروهای امنیتی عراق 
در منطقه »جرف النصر« )جرف الصخر سابق( 
در استان بابل را تکذیب کرد. در این بیانیه که 
نسخه ای از آن در وبگاه شفق نیوز منتشر شد، 
آمده اســت: چند برج انتقال برق هدف حمله 
و خرابــکاری  باندهای تروریســتی داعش در  
منطقه »البهبهانی« در شمال استان بابل قرار 
گرفت که برخی آن را حمله هوایی جنگنده ها 
تفسیر کردند. نیروی امنیتی عراق نیز عملیات 
تفتیش برای یافتن عناصــر و عوامل این اقدام 
تروریستی را آغاز کرد. این حادثه با اقدام عناصر 
داعش در بمب گذاری و به آتش کشــیدن یک 
ایستگاه برق در اطراف ناحیه »جلوالء« که به 
انفجار برج های انتقال برق میان اســتان های 
دیالی و مرزهای کرکــوک - صالح الدین و در 
نهایت قطعی برق در بخش های وسیعی از این 
سه استان منجر شد، همزمان شده است. گروه 
رســانه ای االعالم االمنی عراق در این بیانیه 
تاکید کرد که اخبار منتشر شده درباره حمله 
شــب گذشــته به یگان های ارتش در منطقه 
جرف النصر در شمال استان بابل صحت ندارد و 
از رسانه های خواست، از شایعه پراکنی با هدف 
ایجاد ترس در افــکار عمومی خودداری کنند. 
امـــا بامداد امروز )سه شنبه ۱۹ ژانویه( بعد از 
آنکه منابع خبری از وقوع چند انفجار در جرف 
النصر خبــر دادند، خبرنگار شــبکه المیادین 
دلیل ایــن انفجارها را حمــالت هوایی اعالم 
کرد. برخی منابع محلی هــم اعالم کردند که 
دســت کم چهار انفجار صورت گرفته و دلیل 
آن حمله به جرف النصر با جنگنده های اف -۱۶ 
آمریکایی است. پایگاه خبری شبکه »العهد« 
عراق نیز خبر داد که در پی این حمالت، نُه نفر 

از نیروهای ارتش عراق جان باختند.

 خبرنگار شــبکه خبری الجزیره  نیز اعالم 
کرد که  آمریکا در حــال گلوله باران مواضعی 
در منطقه جرف النصر اســت. از طرفی دیگر، 
مقام های نظامی آمریــکا انجام هرگونه حمله 
در عراق طی ساعات گذشــته را رد و درباره آن 
اظهار بی اطالعی کردنــد و خبرگزاری رویترز 
نوشــت که ســتاد فرماندهی مرکزی ارتش 
آمریکا )سنتکام( که فرماندهی عملیات نظامی 
در منطقه را بر عهده دارد، از هیچ  حمله ای در 
عراق مطلع نیستد. سفارت آمریکا در بغداد نیز 
هرگونه حضــور آمریکایی ها در جرف النصر را 
تکذیب کرد. پایگاه خبری المســتقله به نقل 
از یک منبع آگاه در وزارت دفاع عراق نوشــت 
که در بمباران صورت گرفته از ســوی آمریکا 
علیه جــرف النصر، هیچ نیــروی ارتش عراق 
زخمی یا کشته نشده است. وی افزود که هیچ 
نیروی ارتــش در جرف النصر حضــور ندارد 
بلکه نیروهای حشدالشــعبی و پلیس فدرال 
در این منطقه مستقر هســتند. از سوی دیگر 
برخی منابع رســانه ای محلی نوشتند که دو 
انفجار در جرف النصر در ســاعات اولیه بامداد 
روز گذشته )سه شــنبه( در مقرهای نیروهای 
کتائب حزب اهلل عراق روی داده اما هنوز دلیل 
آن مشخص نیست. هنوز روشــن نیست چرا 
برخی رســانه های نزدیک به دولــت در عراق 
اصل حملــه را تکذیب می کنند حــال آنکه 
رســانه های متعددی از نقش آمریکا سخن به 
میان آورده اند. العربی الجدید نیز نوشــت که 
هنوز کتائب حزب اهلل، الحشد الشعبی یا دولت 
عراق موضعی درباره صحت یا رد این خبر اتخاذ 
نکرده اند و یک منبــع آگاه عراقی می گوید که 
هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه حمله ای از سوی 
آمریکا علیه مقرهای الحشــد الشعبی صورت 
گرفته باشد، وجود ندارد. جرف الصخر در شمال 
اســتان بابل و جنوب بغداد اســت که شهری 
راهبردی برای دسترســی و ورود به کربالی 
معلی به حســاب می آید و از همین رو »دروازه 
کربال« خوانده می شــود که اهمیتش از منظر 
امنیتی در ایام محرم و صفر دوچندان می شود.

جهاننما

فرشاد گلزاری

امروز چهارشنبه 20 ژانویه 202۱ 
میالدی )اول بهمن ۱3۹۹ شمسی( 
قرار است یکی از چالش برانگیزترین 

وقایع سیاسی دنیا رقم بخورد. 
واقعه ای که بدون تردید در تاریخ 
ایاالت متحده ثبت و ضبط خواهد شد 
تا آیندگان بفهمند میراث جفرسون، 
واشــنگتن و لینکلن چگونه توسط 
یک موجود »خودسر و خودرأی« به 
نام دونالد ترامپ خدشه دار شد. امروز 
جهان شاهد برگزاری مراسم تحلیِف 

»جو بایدن« است.  
مراســم تحلیف چهل و ششمین 
رئیس جمهور آمریکا که با شرایطی 
بســیار متفــاوت و منحصــر به فرد 
در قــرن بیســت و یکــم برگــزار 
می شــود. برخالف عرف همیشگی 
رئیس جمهــور قبلی بــرای انتقال 
قدرت حضــور نــدارد، نگرانی های 
امنیتی به شدت باالست و ظاهراً این 
نیروهای امنیتی هســتند که حضار 
مراســم تحلیف را تشکیل می دهند. 

پاندمی کرونا و نگرانی ها از شیوع آن، 
حضور مردم را محدود کرده و ترس 
از تکرار حادثه کنگره و درگیری های 
مســلحانه توســط حامیان ترامپ، 

تدابیر امنیتی را تشدید کرده است. 
به هر حال، شکل و شمایل مراسم 
تحلیف بایدن با همــه این نگرانی ها 
و مشــکالت در نوع خــود بی نظیر 
است و برای نخســتین بار این اتفاق 
رخ می دهد. تــدارکات زیادی برای 
چشــم نواز کردن و مهم نشان دادن 
این رویداد چیده شده است که البته 
دالیل سیاسی زیادی دارد؛ از جمله 
آبروریزی که چند هفته پیش مقابل 
کنگره اتفاق افتاد و باعث تسخیر قوه 
قانونگذار آمریکا شد که بدون تردید 
نه تنها امنیت آمریکایی ها را زیر سوال 
برد، بلکه به تعبیر ســی.ان.ان، مرگ 
دموکراسی در ایاالت متحده را عمیقاً 
مقابل دیدگان جهانیان ترسیم کرد. 
به هــر ترتیب آنگونه کــه دیلی میل 
نوشته، هزاران پرچم کشور آمریکا به 
نشانه حدود 200 هزار آمریکایی که 
نمی توانند به علت پاندمی کرونا امروز 
)چهارشــنبه( در مراسم تحلیف جو 
بایدن و معاونش کاماال هریس شرکت 

کنند، در نشنال مال )پارک مرکزی 
آمریکا( روی زمین کاشته شده است. 
گفته می شود این نمایش که میدان 
پرچم ها نامیده می شود، از ۱۹۱ هزار 
و ۵00 پرچم آمریکا و ۵۶ ستون نور 
تشکیل شده است. ماه ها پیش از آن 
هم پرچم های مشابهی به یاد قربانیان 
پاندمی کرونا در نزدیکی بنای یادبود 
واشنگتن به نمایش درآمدند که این 
هم حاصل بی مواالتی و سوءمدیریت 
 ترامــپ از حــدود یکســال اخیــر 

تاکنون بود. 
به هرترتیب طبق قانون اساســی 
ایاالت متحده، تا زمانی که بایدن در 
این مراسم سوگند بر انجیل نخورد و 
نگوید: »من رسما سوگند یاد می کنم 
که مسئولیت ریاست جمهوری ایاالت 
متحــده را صادقانه انجــام دهم و تا 
جایی که توان دارم از قانون اساســی 
ایاالت متحده پاســداری، حفاظت 
و دفاع کنم«، انتقــال قدرت تکمیل 

نمی شود. 
کاماال هریــس هم بعــد از ادای 
سوگند، رسما معاون رئیس جمهور 
کشــور خواهــد شــد. معــاون 
رئیس جمهور به طــور معمول پیش 

از خود رئیس جمهوری ســوگند یاد 
می کند. نکته اینجاســت که مراسم 
تحلیف رئیس جمهــوری معموال با 
برنامه های دقیــق و مفصل امنیتی 
همراه است اما امسال به دلیل حمله 
طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا در 
روز ۶ ژانویه، تدابیر امنیتی شدیدتری 
اعمال خواهد شد. اف بی آی نسبت به 
احتمال برگزاری اعتراضات مسلحانه 
در اطــراف ســاختمان کنگره های 
ایالتی در سراسر آمریکا و واشنگتن 
دی ســی طی روزهــای منتهی به 
مراســم تحلیف هشــدار داده و به 

دنبال آن مقامات هم تدابیر امنیتی 
شدیدتری در نظر گرفته و بخش های 

عمده ای از شهرها تعطیل شده اند. 
نگرانی هــای امنیتــی به حدی 
باالســت که جو بایدن و تیمش قرار 
بود روز دوشنبه از ایالت دالور با قطار 
راهی واشنگتن دی سی شوند که این 
سفر به دلیل نگرانی های امنیتی لغو 
شد. از سوی دیگر بایدن از لیزا موناکو، 
مشاور پیشین باراک اوباما در زمینه 
مبارزه با تروریســم خواسته به طور 
موقت به عنوان مشاور امنیتی برای 
برگزاری مراسم تحلیف، آغاز به کار 
کند که این موضــوع هم پیچیدگی  
 امنیتــی مراســم تحلیــف وی را 

به رخ می کشد. 
ترامپ کجاست و چه می کند؟

تمــام ایــن تــدارکات، رفت و 
آمدها بعالوه برقــراری امنیت و رژة 
ســتون های گارد ملی در واشنگتن 
یک بیننــده در ظاهر خونســرد اما 
عصبانی دارد: ترامپ! رئیس جمهوری 
آمریکا قرار نیست در مراسم تحلیف 
رقیب خود شــرکت کند. حتی گفته 
شده او قرار نیست که به صورت زنده 
ســخنرانی خداحافظی اش را انجام 
دهد؛ چراکه بر اساس اعالم سی.ان.

ان، ترامپ ســخنرانی پایاِن ریاست 
جمهوری اش را از قبــل ضبط کرده 
است و این به معنای یک سنت شکنی 
دیگــر در آخرین ثانیه هــای حیات 

سیاسی او خواهد بود. 
همچنین گزارش شده که ترامپ 
بنا ندارد بنا به ســنت همیشگی در 
آمریکا، هنگام ورود رئیس جمهوری 
جدید و همســرش به کاخ سفید از 
آن ها استقبال کرده و تبریک بگوید. 
این در حالیست که »باراک اوباما«، 
رئیس جمهــوری پیشــین آمریکا و 
همسرش میشــل چهار سال پیش 
هنگام ورود ترامپ و همسرش به کاخ 

سفید از آن ها استقبال کردند. 
منابعی نزدیک به رئیس جمهوری 
آمریکا بــه پایــگاه اینترنتی ووکس 
اعالم کردند که ترامپ پس از بازگشت 
بــه اقامتگاهش در فلوریــدا ممکن 
است چند دست گلف هم بازی کند. 
این منابــع همچنین اعــالم کردند 
که وی پیش از آغاز مراســم سوگند 
بایدن از شــهر خارج خواهد شد. این 
اتفاق ها به نوعی نشــان می دهد که 

او علیرغم آنکه نشان می دهد بسیار 
خونسرد است، در حالت انفجار قرار 
دارد. او یــک جمهوریخواه اســت، 
اما مســاله اینجاســت که حزب او را 
»آبراهــام لینکلن« تشــکیل داده 
ولی او هیچــگاه هماننــد لینکلن و 
حتی روســای جمهور قبلی آمریکا 
رفتار نکرد. ترامــپ بیش از 30هزار 
دروغ و ادعــای غلط داشــته. حدود 
۴00 هزار مرگ و میر ناشــی از کرونا 
به دلیل بی مســئولیتی او از ســال 
گذشــته تاکنــون رخ داده اســت. 
رشد ناسیونالیسم ســفید در طول 
 چهار ســال ریاســت جمهــوری او 

سر به فلک کشید. 
او تنها رئیس جمهوری اســت که 
ممنوعیــت فعالیت در رســانه های 
اجتماعــی را تجربــه کــرد و تنها 
ساکن کاخ ســفید در تاریخ آمریکا 
به حســاب می آید که دو استیضاح 
را در کارنامه خــود دارد. او همچنین 
مشــوق یک حمله مرگبار به کنگره 
آمریکا اســت و تمام اینها باعث شده 
تا بــر اســاس نظرســنجی گالوپ، 
میزان رضایتمنــدی عمومی از او به 

پایین ترین حد برسد. 
این کارنامه ســیاه تمام شــدنی 
نیســت. اگر امروز و طــی برگزاری 
مراســم تحلیف بایــدن، اتفاقی رخ 
دهد و حتی صــدای یــک ترقه در 
شــعاع ۵ کیلومتــری کنگــره و 
کاخ سفید شــنیده شود بدون تردید 
تمام مســئولیت آن به عهده ترامپ 
خواهد بــود و دموکرات هــا با تمام 
قوای خود کمر به حذف او از ساختار 
سیاسی آمریکا خواهند بست. امری 
که بــدون تردید اســتیضاح او طی 
 هفته های آینــده را حیاتی تر جلوه 

خواهد داد.

مراسم تحلیف »جو بایدن« امروز برگزار می شود 

نمایش دموکراسی در امنیتی ترین لحظات
اگر طی مراسم تحلیف 

بایدن صدای یک ترقه در 
شعاع 5 کیلومتری کنگره 

و کاخ سفید شنیده شود 
بدون تردید تمام مسئولیت 

آن به عهده ترامپ خواهد 
بود و دموکرات ها با تمام 

قوای خود کمر به حذف او 
خواهند بست

نگرانی های امنیتی برای 
مراسم تحلیف به حدی 
باالست که بایدن از لیزا 
موناکو، مشاور پیشین 

باراک اوباما در زمینه مبارزه 
با تروریسم خواسته به طور 

موقت به عنوان مشاور 
امنیتی برای برگزاری 

مراسم تحلیف، همکاری 
کند

منابع محلی روز گذشته )سه شنبه( گزارش کردند، مرکز والیت اروزگان در جنوب افغانستان و همچنین کابل 
هدف انفجار بمب هایی قرار گرفت اما تلفاتی در پی نداشته است. به گزارش اسپوتنیک، به گفته منابع محلی، بمبی 
در یک خودروی غیرنظامی در نزدیکی میدان قاضی امان اهلل در تیرینکوت، مرکز والیت اروزگان و بمب دیگری در 
ناحیه چهارم کابل منفجر شد. این دو انفجار تلفاتی در پی نداشت. در همین حال، منابع امنیتی گزارش کردند که 
در یکسری حمالت شبانه از سوی طالبان علیه مقرهای ارتش در والیت قندوز 2۵ 
افسر نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. به گزارش شبکه خبری تی.وی۱، اکثر 
کشته ها در این حمله شبانه را سربازان ارتش افغانستان تشکیل می دهند. حمالت 
از سوی شبه نظامیان طالبان در حالی در افغانستان شدت گرفته که گفتگوهای 

صلح بین نمایندگان دولت کابل و این گروه شبه نظامی در قطر جریان است.

نخست وزیر ایتالیا توانست پیروز یک رای اعتماد مهم در پارلمان این کشــور شده و بعد از خروج چند روز پیش 
شــریک کوچک از ائتالفش که باعث به راه افتادن یک بحران سیاســی در ضمن تداوم همه گیری کووید ۱۹ شد، 
در قدرت باقی بماند. بــه گزاش رویترز، چنانچه جوزپه کونته، نخســت وزیر ایتالیا در ایــن رای گیری می باخت، 
مجبور به اســتعفا می شــد. دولت کونته بعد از درخواســتش از مخالفان و نمایندگان غیرمتعهد در پارلمان برای 
حمایت از او در پی خروج حزب ایتالیا ویوا، متعلق به ماتئو رنتزی، نخســت وزیر 
ســابق، از ائتالف، با 32۱ رای موافق در برابر 2۵۹ رای مخالــف در رای گیری 
در مجلس ســفالی پارلمان پیروز شــد. برتری در این رای گیری گســترده تر 
 از حد انتظار بــوده و یک اکثریت مطلق را در مجلســی که ۶2۹ کرســی دارد 

نصیب کونته کرد. 

نخست وزیر ایتالیا موفق به جلب رای اعتماد پارلمان شدادامه حمالت در افغانستان؛ این بار اروزگان و کابل

برخی منابع محلی از حمله گروهی شبه نظامی به 
دارفور و درگیری های مجدد در این منطقه خبر دادند، 
به گفته منابع پزشکی تعداد کشته های حمله دیگری 
که دو روز قبل در منطقه انجام شد، به بیش از ۱00 تن 
رسیده است. محمد صالح، یکی از ســاکنان منطقه 
دارفور در گفتگو با خبرگزاری رویترز عربی اظهار کرد: 
جدیدترین حمله در دافور در نزدیکی شهرک قریضه 
انجام شد. این شــاهد عینی در ادامه تعداد کشته ها را 
۴۷ تن اعالم کرد و گفت: هنوز علت این حمله مشخص 
نشده است. برخی شــاهدان عینی در دارفور نیز اعالم 
کردند: تعدادی شــبه نظامیان عرب به اعضای قبیله 
الفالته حمله کردند. شهرک قریضه در دسامبر گذشته 
شــاهد درگیری های خونینی میان اعضای دو قبیله 
المســالیت و الفالته بود. با باال گرفتن خشــونت های 
اخیر، نگرانی های مربوط به خروج نیروهای بین المللی 

حافظ صلح از ســودان و جایگزینی آنهــا با نیروهای 
سودانی افزایش یافته اند. نیروهای حافظ صلح سازمان 
ملل پیش از خروج کامل از سودان، گشت زنی های خود 
در اقلیم دارفور را از اول ژانویه متوقف کرده اند. در این 
راستا استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل در بیانیه ای از نگرانی عمیق این سازمان نسبت به 

درگیری ها در دارفور غربی سخن گفت.

دولت سوریه شایعات در خصوص رایزنی با مقامات 
رژیم صهیونیســتی را تکذیب و تاکید کــرد در مواضع 
و سیاســت های خود در راســتای منافع ملی و اهداف 
عادالنه ملت عرب به ویژه در خصوص مســاله فلسطین 
و آرمان های آن شفاف است. به گزارش سانا، یک منبع 
رسمی در وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای که دوشنبه 
از طرف این وزارتخانه صادر شد، آنچه در برخی رسانه ها 
درباره برگزاری جلسات بین مقامات دمشق و اسرائیل 
در پایگاه حمیمیم روسیه گزارش شده تکذیب کرد. وی 
گفت: سوریه اخبار نادرست برخی از رسانه های مغرض 
درباره جلسات با مقامات اسرائیلی را به طور کامل انکار 
می کند. این منبع تأکید کرد که انتشار چنین اخباری 
تالش ناموفق بنیانگذاران این روزنامه ها برای زیر سوال 
بردن موضع گیری های اصولی و ثابت سوریه در قبال رژیم 
صهیونیستی است.  در این بیانیه تأکید شده که سوریه 

در سیاست های خود و تصمیم گیری در راستای منافع 
ملی و اهداف عادالنه ملت عرب که مهمترین آنها آرمان 
فلسطین و آزادی کل جوالن اشــغالی و سرزمین های 
عربی اشغالی مطابق با قطعنامه های بین المللی مربوطه 
می باشد، کاماًل شفاف بوده و هست. در این بیانیه آمده که 
پشت این دروغ ها کسانی اند که سعی دارند کل منطقه را 

به سازش با صهیونیست ها بکشند. 

سودان؛ و ادامه خشونت ها در دارفور برای سومین روز پیاپیدمشق هرگونه ارتباط با اسرائیل را تکذیب کرد
خبرخبر


